
CulturaCultura
Jornal Angolano de Artes e Letras

Pág.
11

Pág.
6 a 9

DIÁLOGO INTERCULTURAL

Adeus 
a Fernando 

Mourão 
estudioso 

da questão 
africana 
Morreu no dia 30 de Setembro de 
2017, o sociólogo e professor da 
Universidade de São Paulo (USP), 
Fernando Augusto Albuquerque 

Mourão, um dos maiores pesquisa-
dores e estudiosos da questão 

africana e um dos raros intelectuais 
brasileiros com o coração dividido 
entre o Brasil e a África, sem deixar 
de estar atento à ordem mundial e 

aos problemas da humanidade 
como um todo. 

Não é apenas 
na pintura 
que estão 

expressas e 
cultivadas as 
suas formas 

bivalentes de 
tradicionalis-

mo e mod-
ernidades. 

HISTÓRIA GERAL DE ÁFRICA

Teorias relativas às “raças” 
e história da África
A admirável variedade dos fenótipos africanos 
é sinal de uma evolução particularmente longa 
desse continente. Os fósseis pré-históricos 
de que dispomos indicam uma implantação 
semelhante às encontradas no sul do Sara.
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Kazuo Ishiguro, Prémo Nobel da Litera-
tura deste ano, produziu “romances de 
grande força emocional”, assim como 
demonstra uma capacidade de “revelar 
os abismos por trás da ilusória sensação 
de conexão com o mundo”. A Academia 
Sueca distingue “um escritor de grande 
integridade”, “um romancista absoluta-
mente brilhante” que “desenvolveu um 
universo estético só seu”.

Kazuo 
Ishiguro
Nobel da Literatura 2017

Pág.
13DIÁLOGO INTERCULTURAL

Boureima
Nabaloum

o Picasso
africano

10  a 23 de Outubro de 2017 | Nº 145 | Ano VI   •   Director: José Luís Mendonça  •    Kz 50,00



2 | ARTE POÉTICA 10 a 23 de Outubro de 2017 | Cultura

Propriedade

Sede: Rua Rainha Ginga, 12-26 | Caixa Postal 1312 - Luanda 
Redacção 222 02 01 74 |Telefone geral (PBX): 222 333 344
Fax: 222 336 073 | Telegramas: Proangola
E-mail: ednovembro.dg@nexus.ao 

Normas editoriais

O jornal Cultura aceita para publicação artigos literário-científicos e re-
censões bibliográficas. Os manuscritos apresentados devem ser originais.
Todos os autores que apresentarem os seus artigos para publicação ao
jornal Cultura assumem o compromisso de não apresentar esses mesmos
artigos a outros órgãos. Após análise do Conselho Editorial, as contribui-
ções serão avaliadas e, em caso de não publicação, os pareceres serão
comunicados aos autores.

Os conteúdos publicados, bem como a referência a figuras ou gráficos já
publicados, são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. 

Os textos devem ser formatados em fonte Times New Roman, corpo 12,
e margens não inferiores a 3 cm. Os quadros, gráficos e figuras devem,
ainda, ser enviados no formato em que foram elaborados e também num
ficheiro separado.

Conselho de Administração

António José Ribeiro

(presidente)

Administradores Executivos

Victor Manuel Branco Silva Carvalho

Eduardo João Francisco Minvu

Mateus Francisco João dos Santos Júnior

Catarina Vieira Dias da Cunha

António Ferreira Gonçalves

Carlos Alberto da Costa Faro Molares D’Abril

Administradores Não Executivos

Olímpio de Sousa e Silva 

Engrácia Manuela Francisco Bernardo

IMAGINE
Imagine que não existe nenhum paraíso,é fácil se você tentar.Nenhum inferno abaixo de nós,sobre nós apenas o firmamento.Imagine todas as pessoasvivendo para o agora...
Imagine que não existem países,não é assim tão difícil de concretizar.Nenhuma razão para matar ou para morrer,também nenhuma religião.Imagine todas as pessoasvivendo a vida em paz...
Imagine que ninguém é dono de nada,pergunto se você consegue.Nenhuma necessidade de ganância ou de fome,homens vivendo como irmãos.Imagine todas as pessoaspartilhando o mundo inteiro.
Talvez você diga que sou um sonhador,mas eu não sou o único.Espero que algum dia você se junte a nós,e o mundo será apenas um.
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Morreu no dia 30 de Setembro de 2017, o sociólogo e
professor da Universidade de São Paulo (USP), Fernan-
do Augusto Albuquerque Mourão, um dos maiores pes-
quisadores e estudiosos da questão africana.  Foi em
Coimbra que o professor Mourão, nascido no Rio de Ja-
neiro em 1934, começou a se interessar pela área, es-
pecialmente por Angola, principal segmento de actua-
ção intelectual e política na sua vida académica. Pro-
fessor Titular da USP desde 1971, quando começou a
leccionar no Departamento de Sociologia da Faculda-
de de Filosofia, Letras e Ciências Humanas-FFLCH, Fer-
nando Mourão ajudou a criar o Centro de Estudos Afri-
canos-CEA, em 1965.Fernando Mourão teve um papel muito activo naelaboração da edição em língua portuguesa da His-tória Geral da África, que, em sua opinião, é um dostrabalhos mais notáveis produzidos pela Unesco.Durante a elaboração do projecto havia represen-tantes de todo o continente africano, da Europa edas Américas. Desde o início, a ideia era criar um no-vo paradigma para apresentar a história da África.No seu ensaio “Uma África que Fernando Mourãoimaginou: o renascer africano no início do séculoXXI”, José Flávio Sombra Saraiva, professor titulardo Instituto de Relações Internacionais da Universi-dade de Brasília, considera que “a melhor maneirade homenagear o professor Ferando Mourão”, fun-dador do segundo centro de pesquisa voltado para aÁfrica no Brasil, “é por meio da apresentação deuma África que Mourão imaginou, desejou e ajudoua criar. refiro-me a uma nova África, que não rompecom as dificuldades históricas, mas que ensaia no-vas formas de organização de suas sociedades e Es-tados nos primeiros anos do século XXI.” José Maria Mayrink, em O Estado de S. Paulo, aonoticiar o desaparecimento físico de FernandoMourão, escreve que “foi em Coimbra (Portugal),que o professor Mourão, nascido no Rio de Janeiroem 1934, começou a se interessar pela área, espe-cialmente por Angola, principal segmento de actua-ção intelectual e política em sua vida académica. Os estudos e pesquisas sobre a África foram im-pulsionados a partir de 1967, quando a premênciada actualidade política se impunha pela vivência deacadémicos brasileiros nos movimentos de inde-pendência e do nacionalismo africano. Mourão, quena Universidade de Coimbra teve como companhei-ros futuros líderes da luta pela independência, entreos quais Amílcar Cabral, de Guiné Bissau, e os ango-lanos Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade,compartilhou de seus sonhos, embora não aderisseaos ideais marxistas, que os três professavam.Os estrangeiros eram segregados na Casa dos Es-tudantes do Império pela ditadura de António deOliveira Salazar. Muitos deles foram interrogados etorturados pela PIDE, a polícia política portuguesa.Mourão e outro brasileiro, José Maria Nunes Perei-ra, regressaram apressadamente ao Brasil, poucoantes do golpe militar de 1964..Como colaborador de O Estado de S. Paulo, o tam-bém jornalista Fernando Mourão escreveu artigos quedifundiam o ideal do nacionalismo africano das lutasde independência das colónias portuguesas na África.Trabalhou ao lado de Miguel Urbano Rodrigues, mem-

bro do Partido Comunista Português, de outros exila-dos anti-salazaristas, que haviam sido abrigados pelodirector do jornal, Júlio de Mesquita Filho.
ESTUDOS AFRICANOSIntegrado na USP como doutorando e professorassistente, em 1967, Mourão contribuiu para dina-mizar o CEA e para consolidar a linha de pesquisados estudos africanos com uma inovação – a intro-dução de uma nova disciplina, chamada RelaçõesInternacionais. Discutia-se a realidade das socieda-de africanas no contexto de suas conexões interna-cionais. No Rio, o professor José Maria Nunes Perei-ra, colega de Mourão em Coimbra, liderou em 1978a criação do Centro de Estudos Afro-Asiáticos, naUniversidade Cândido Mendes.Fernando Mourão saía a campo para conhecerde perto a vida das pessoas e complementar seusestudos com exemplos reais. Foi o que fez, porexemplo, no litoral de São Paulo e do Paraná, ao es-tudar o comportamento de pescadores que aban-donaram essa profissão para trabalhar como ope-rários. Em entrevista a Ricardo Alexino, no progra-ma 'Trajectória', da TV USP, em 2015, Mourão disseque essa pesquisa não tinha motivação ideológica,mas somente académica.A revista 'África', do Centro de Estudos Académi-cos, fez um número especial em 2012, com o título

'África Única e Plural', em homenagem a FernandoMourão. Em uma edição de 300 páginas, 27 ami-gos e alunos escreveram artigos e deram depoi-mentos sobre a carreira e a personalidade do pro-fessor. “Os que participam desta homenagem sa-bem, sem exagero, que Fernando Mourão é umdos raros intelectuais brasileiros com o coraçãodividido entre o Brasil e a África, sem deixar deestar atento à ordem mundial e aos problemas dahumanidade como um todo”, escreveu na apre-sentação o director do número especial da revis-ta, Kabengele Munanga.Mourão defendeu a adopção de uma política so-lidária do Brasil em suas relações com a África. Re-conheceu mudanças na diplomacia brasileira des-de o governo de Jânio Quadros, em 1961, em umalinha anti-imperialista que foi mantida durante oregime militar e reforçada no governo Lula. Semnunca ter tido militância partidária, o professor daUSP tornou-se colaborador do Instituto Lula, emAbril de 2012, para dar assessoria em questõesvoltadas para a África.Autor de 11 livros e participação em outros 57,Mourão recebeu prémios internacionais em Angola,Costa do Marfim, Togo, Senegal e França, conformeinformações constantes de seu currículo, publicadopela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado deSão Paulo (Fapesp).”

MORRE FERNANDO MOURÃO
ESTUDIOSO DA QUESTÃO AFRICANA

E GRANDE AMIGO DE ANGOLA
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Fernando Mourão é um dos raros intelectuais brasileiros com o coração dividido entre o Brasil e a África



Dipanda é uma senhora que está na casa dosquarenta anos nasceu no ano  da indepen-dência de Angola, 1975. É hoje uma bem su-cedida funcionária pública estando à frente de umaDirecção de um dos Ministérios que conformam oGoverno de Angola.Economista de profissão, Dipanda é casada e temuma filha de 11 anos de idade, que é destacada naescola pelas excelentes notas que tira. Jandira é mui-to curiosa e, amiúde, aborda os pais sobre o que ou-ve na escola, na rua e até na televisão.Certo dia, Jandira chegou a casa e perguntou amãe o que era se maguelar.Meio surpresa, a mãe perguntou a Jandira onde ti-vera ouvido tal palavra. A filha, aflita, retorquiu: ma-ma, é alguma asneira ?- Não, filha, acalmou a mãe da pequena Jandira. Éque magwelar é uma expressão  tão antiga que nemé muito do meu tempo; mas é sim do tempo do teuavô, meu pai: o vovó Mbaxi. - Aaah. Então vou falar, disse a Jandira. É queaquele dia ouvi na televisão uma cantora a dizer queia lançar o seu disco, mas não ia se magwelar nos ar-tistas já famosos. Ela disse que o seu disco não ia tera participação de ninguém  já com fama, só contariacom músicas dela mesmo.-Ok. Jandira.  Deixa-me então explicar o que émagwelar. Mas antes deixa-te dizer que quem meexplicou o termo foi o Vovó Mbaxi. Quando eu erapequena, ele me contou que o seu tempo...era o tempo colonial (o tempo colonial foi o tem-po em que os angolanos não mandavam na sua ter-ra, quem mandavam eram os portugueses que esti-veram no nosso país cerca de quinhentos anos a nosdominar pela força das armas, mas o tempo delesacabou no ano em que nasci, pois Angola tornou-seum pais independente em 1975). Angola passou aser um pais em que os donos da terra é que dirigemos seus destinos, com um hino e uma bandeira pró-prias. E foi por causa da independência de Angolaque o vovô Mbaxi me deu o nome de Dipanda.-Dipanda quer dizer o quê, mama?-Dipanda quer dizer independência na língua na-cional kimbundo, esclareceu a mãe de Jandira. Nonosso país, os nossos antepassados sempre se deu  ehoje  ainda se continua a dar aos filhos nomes emfunção de acontecimentos ou de situações da vida.Assim, é que temos nomes como Cassinda, que édado a quem nasce depois de filhos gémeos; Njambae Ngueve, quando os gémeos são um rapaz e umamenina; Sabalo, quando a pessoa nasce num sába-do, e assim por diante.Há muitos  nomes de pessoas associados a si-tuações e acontecimentos, um dia vou te contarmelhor isso.- Sim mamã, vou aguardar que me conte. Fiquei agostar do que me contou sobre os nomes angolanos.- Tá bem, filhota! Mas só dei esse volta toda paraexplicar o termo magwelar.O Vovo Mbaxi contou que no tempo deles decriança - por isso no tempo colonial em Angola -, osseus pais eram pobres, pois para a maioria dos an-golanos eram negados muitos direitos, mesmo es-tando na sua terra.Assim, como a maioria dos pais angolanos não ti-nham carro próprio, os seus filhos normalmente nacasa dos 10/13 anos ansiavam sempre andar de car-ro. Então eles apanhavam boleias de forma “quaseclandestina em camiões e carrinhas que passavamnas ruas. Penduravam-se e andavam a uma distânciaque lhes permitisse ter o prazer de andar de carro.Olha, mas era uma prática de certo modo perigosa, jáque por vezes alguns motoristas malvados, quando

se apercebiam que havia crianças penduradas natraseira dos seus carros, aceleravam e travavam derepente, o que causava dissabores às crianças e jo-vens que se magwelavam . Elas muitas vezes caíam efaziam ferimentos nos joelhos, na melhor da hipóte-ses, pois algumas vezes perdiam um ou mais dentes,pois batiam com a boca no chão ao caírem ou às ve-zes  batiam com o rosto na carroçaria dos carros.Então magwelar é apanhar uma boleia, mas nãode forma autorizada pelo dono do carro. É andar decarro pendurado clandestinamente “a Kilandó “, co-mo se diz também agora na gíria.Magwelar é também ir a reboque de algo. No casoda cantora, ela não queria ir a reboque de ninguém nolançamento do seu primeiro trabalho discográfico.-Por isso, agora entendo porque a cantora disseque não queria se magwelar em ninguém para lan-çar o seu disco mamã: não quer se pendurar ou lan-çar-se no mercado  à custa de famosos.-É ísso aí, Jandira! Minha filha, és mesmo inteli-gente, disse Dipanda, sorrindo para a  filha...- Entendi mais ou menos mamã, retorquiu Jandira.- Olha Jandira, já agora que estamos a falar dotempo da magwela vou te contar algumas coisas queo Vovô  Mbaxi me contava.No tempo dele, os filhos obedeciam aos pais. Ospais ensinavam os filhos que deviam ir a escola pa-ra ser alguém na vida, pois sem estudo não era pos-sível ter um bom emprego com um bom salário e,isso não era só antigamente, agora também. Sequeres ser alguém na vida tens que estudar, teruma profissão para servir melhor o teu país, ga-nhar dinheiro, formar uma família e ter uma vida

sem grandes dificuldades.Os filhos respeitavam os pais, já que não era permiti-do um menino estar ausente de casa sem justificativa.Na altura em que o pai chegasse do trabalho, na-quele tempo, as mães eram na sua maioria domésti-cas (só trabalhavam mesmo em casa), os meninos ti-nham de estar já em casa. Mesmo andando  nas suasbrincadeiras fora de casa, controlavam sempre a ho-ra em que o pai chegava a casa saído do serviço no fi-nal de cada jornada de trabalho.Quando o pai chegasse, os filhos já tinham toma-do banho ou limpo o seu corpo ,os seus pés, e fica-vam preparados para receber o pai. Assim que o paichegasse, era recebido pelo filho com um beijo, ex-pressão do seu respeito e amor.- Entendi mamã, concluiu a pequena Jandira, que-dando-se num silêncio profundo e reflexivo.- Era assim no tempo da Maguela, Jandira, disse amãe.
- Filhos disciplinados e obedientes....

NO TEMPO DA MAGWELA
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PAULO MATETA



JOSÉ LUÍS MENDONÇANesta época de activas ameaças de guerra nu-clear e de decadência de valores humanistas queperigam a permanência do Homem no planetaTerra, é um grande alivio e uma espécie de banhorenascentista privar com seres humanos que en-tram no nosso caminho com carinho, amizade gra-tuita e extremo afecto.Aconteceu em Setembro deste ano, na Suécia,propriamente na hospitaleira cidade de Gotem-burgo, onde decorre, anualmente a Feira do Livrode Gotemburgo no Centro de Exposições e Con-gressos da Suécia no edifício das torres Gothia, omaior acontecimento cultural do livro e da biblio-teca nos países nórdicos.De 28 de Setembro a 1 de Outubro, enquanto medividia entre as viagens diárias no eléctrico número5, que fazia a ligação entre Bogatan e Korsvagen., lo-cal onde se erguem as imponentes torres que alber-garam a feira, tive a inolvidável oportunidade de co-nhecer uma senhora chamada Anne Marie (ou Ami,para os mais chegados), Peter Norrton (assim mes-mo com dois erres) e rever o afecto da incansável emetódica Gunilla Winberg, tradutora e editora de OReino das Casuarinas em sueco.A casa editorial chama-se Panta Rei, que tem ori-gem na filosofia pré-socrática, nomeadamente navoz de Heraclito de Éfeso e significa “tudo flui”.Nada permanece, é verdade. Nem mesmo a expe-riência de vida que vivi em Gotemburgo. Mas talveznalgum lugar da Mente Universal, haja um ecrã deMemória Infinita onde ficam gravados os aconteci-mentos que reúnem os anjos descidos à Terra, fac-tos extremados de amor ao próximo.A casa de Ami fica situada em e, como toda a ci-dade, está rodeada de verdes árvores a tender paraas cores outonais. Fica no primeiro andar de umedifício de residências familiares. A estação doeléctrico situa-se a cerca de 200 metros. Após olançamento do livro, a Gunilla ofereceu um exem-plar ao Peter, que me fora esperar ao aeroporto deLandvetter, vestido de camisola à mwangolê, comas cores da bandeira de Angola. Este, por sua vez,emprestou-o a Ami, em casa de quem fiquei hospe-dado. Já lido pela tradutora, antes do lançamentona Feira de Gotemburgo, os dois novos leitoresiam-me actualizando diariamente sobre cada novocapítulo lido, e as nossas conversas à noite na salade estar de Ami se tornaram autênticas tertúlias li-terárias e recordações de tempos da infância e dajuventude de cada um de nós.Um dia, quando Peter Norrton tinha ido pernoi-tar na sua casa, a sós com Ami, esta mostra-me umafoto antiga com as imagens de um casal sereníssi-mo. “Olhe, José, estes são os meus falecidos pais.Nunca os ouvi discutir em toda a nossa vida.”Esta revelação foi para mim a confirmação da re-produção mental do comportamento paternal quemolda, por mimese, os filhos dentro do lar. Uma se-nhora tão doce como a Ami só poderia ter sido cria-da por pais que nunca levantaram a voz diante dela.Uma senhora tão doce que me ofereceu, na minhadespedida da Suécia, uma calçadeira comprida, comcerca de 60 centímetros, para não termos de nosabaixar na hora de meter os pés dentro dos sapatos.De Peter Norrton conheci parte da sua odisseia

pelos caminhos deste mundo. Esteve casado comuma angolana, que lhe deu um filho e com quem te-ve inolvidáveis experiências que o levariam a vir co-nhecer Angola. Uma das minhas viagens para a Feira foi feita a pé,na companhia de Peter. Enquanto atravessávamosum imenso corredor coberto pelas copas de frondo-sas árvores, de chão atapetado de folhas e serpen-teado por um riacho que rumorejava com as nossaspassadas, Peter Norrton me contou tantas históriasverídicas que não cabem nesta página. Todas as manhãs, nos reuníamos, a Ami, eu e o Pe-ter à volta do matabicho. Era a ocasião saudável pa-ra falarmos das nossas vidas, dos personagens de-mentes que fundaram o Reino das Casuarinas naIlha de Luanda, nos anos 80, conforme narra o livroe sentirmos os nossos corações pulsarem um sósangue: o sangue humano.Como disse o artista plástico chinês, Ai Weiwei,“Nós somos todos uma única pessoa”.  

“O REINO DAS CASUARINAS”
LIDO POR TRÊS ANJOS SUECOS
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O Reino das Casuarinas, o primeiro romance na história
literária de José Luís Mendonça, foi traduzido para
sueco e lançado dia 28 de Setembro na Feira Internacio-
nal do Livro de Gotemburgo, a segunda maior cidade do
Reino da Suécia.
Trata-se de um romance histórico, com duas estórias
paralelas, a do narrador auto-diegético, Nkuku, que
conta a sua experiência traumática desde o início da luta
de libertação em 1961 até ao ano de 1987, enquanto des-
venda a razão da fundação na Floresta da Ilha de
Luanda de um reino cuja população é composta por sete
doentes mentais (vulgo malucos), e governados por
uma mulher, a Rainha Eutanásia. 

FORMAÇÃO E CULTIVO
"Formação e Cultivo" (Bildung and Cultivation) foi o
tema principal da Feira do Livro de Gotemburgo de 2017,
inspirado pela literatura. Seja em escolas, universidades
ou bibliotecas, a literatura ajuda a disseminar o conheci-
mento do mundo e a interpretá-lo criticamente. No
campo da cultura ajuda-nos a canalizar a experiência de
ser humano e é uma ferramenta para entender e navegar
num mundo complexo e conflituoso – e, talvez, uma fer-
ramenta para mudá-lo também? Cerca de 100 mil visi-
tantes passaram pelos stands de mais de 800
expositores de todo o mundo presentes na feira que se
estendeu até ao dia 1 de Outubro.

Entrada da Feira no edifício Gothia Towers

Capa do livro ccomios sete casuarinenses

Mendonça,  Ami e Peter

Com a editora Gunilla Winberg



O teO conceito de raça é um dos mais difíceis dedefinir cientificamente. Se admitirmos, como amaioria dos especialistas posteriores a Darwin, quea espécie humana pertence a um único tronco1, ateoria das “raças” só pode ser desenvolvida cientifi-camente dentro do contexto do evolucionismo. Com efeito, a raciação se inscreve no processogeral da evolução diversificadora. Como observa J.Ruffie, ela requer duas condições: em primeiro lu-gar, o isolamento sexual, frequentemente relativo,que provoca pouco a pouco uma paisagem genéticae morfológica singular. A raciação, portanto, ba-seia-se num estoque génico diferente, causadoquer por oscilação genética (o acaso na transmis-são dos genes faz com que um deles se transmitacom mais frequência que outro, ou, ao contrário,que seu alelo seja o mais largamentedifundido),quer por selecção natural. Esta conduz

a uma diversificação adaptativa, graças à qual umgrupo tende a conservar o equipamento genéticoque o adapte melhor a um certo meio. Na África,ambos os processos devem ter ocorrido. De fato, aoscilação genética, que se exprime ao máximo empequenos grupos, operou em etnias restritas, sub-metidas a um processo social de cissiparidade porocasião das disputas de sucessão ou de terras e emvirtude das grandes áreas virgens disponíveis. Es-se processo marcou particularmente o patrimóniogenético das etnias endógamas ou florestais.Quanto à selecção natural, ela teve a oportunidadede entrar em jogo em ecologias tão contrastantescomo as do deserto e da floresta densa, dos altosplanaltos e das costas recobertas de mangues. Emresumo, do ponto de vista biológico, os homens deuma “raça” têm em comum alguns factores genéti-cos que num outro grupo “racial” são substituídospor seus alelos; entre os mestiços, coexistem osdois tipos de genes.Como era de esperar, a identificação das “ra-ças” se fez em primeiro lugar a partir de critériosaparentes, para em seguida ir considerando,pouco a pouco, realidades mais profundas. Aliás,as características exteriores e os fenómenos in-ternos não estão absolutamente separados. Secertos genes comandam os mecanismos heredi-tários que determinam cor da pele, por exemplo,esta também está ligada ao meio ambiente. Ob-servou-se uma correlação positiva entre estaturae temperatura mais elevada do mês mais quente

e uma correlação negativa entre estatura e humi-dade. Da mesma forma, um nariz fino aquece me-lhor o ar num clima mais frio e humidifica o ar se-co inspirado. É assim que o índice nasal aumentaconsideravelmente nas populações subsaaria-nas, do deserto para a floresta, passando pela sa-vana. Embora possuindo o mesmo número deglândulas sudoríparas que os brancos os negrostranspiram mais, o que mantém seu corpo e suapele numa temperatura menos elevada.Existem, portanto, diversas etapas na investiga-ção científica no que diz respeito às raças. 
A ABORDAGEM MORFOLÓGICA Eickstedt, por exemplo, define as raças como“agrupamentos zoológicos naturais de formas per-tencentes ao género dos hominídeos, cujos mem-bros apresentam o mesmo conjunto típico de carac-teres normais e hereditários no nível morfológico eno nível comportamental”.Desde a cor da pele e a forma dos cabelos oudo sistema piloso, até os caracteres métricos enão métricos, a curvatura femural anterior e ascoroas e os sulcos dos molares, foi construídoum verdadeiro arsenal de observações e mensu-rações. Deu-se atenção especial ao índice cefáli-co, por estar relacionado à parte da cabeça queabriga o cérebro. É assim que Dixon estabeleceos diversos tipos em função de três índices com-binados de vários modos: o índice cefálico hori-zontal, o índice cefálico vertical e o índice nasal.

TEORIAS RELATIVAS 
ÀS “RAÇAS” E HISTÓRIA DA ÁFRICA 
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Contudo, das 27 combinações possíveis, apenasoito (as mais frequentes) foram aceitas como re-presentativas dos tipos fundamentais, tendo sidoas 19 restantes consideradas misturas. No entan-to, as características morfológicas são apenas umreflexo mais ou menos deformado do estoque gé-nico; sua conjugação num protótipo ideal rara-mente se realiza com perfeição. De fato, trata-sede detalhes evidentes situados na fronteira ho-mem/meio ambiente, mas que, justamente por is-so, são muito menos inatos que adquiridos. Resi-de aí uma das maiores fraquezas da abordagemmorfológica e tipológica, na qual as excepçõesacabam por ser mais importantes e mais numero-sas que a regra. Além disso, não se devem negli-genciar as querelas académicas sobre as modali-dades de mensuração (como, quando, etc.), queimpedem as comparações úteis. As estatísticas dedistância multivariada e os coeficientes de seme-lhanças raciais, as estatísticas de “formato” e de“forma”, a distância generalizada de Nahala Nobisrequerem tratamento por computador. Ora, as ra-ças são entidades biológicas reais que devem serexaminadas como um todo e não parte por parte. 
A ABORDAGEM DEMOGRÁFICA 
OU POPULACIONAL Este método vai insistir, de imediato, sobre fa-tos grupais (reservatório génico ou genoma),mais estáveis que a estrutura genética conjuntu-ral dos indivíduos. De fato, na identificação deuma raça, é mais importante a frequência das ca-racterísticas que ela apresenta do que as própriascaracterísticas. Como o método morfológico estápraticamente abandonado2, os elementos seroló-gicos ou genéticos podem ser submetidos a re-gras de classificação mais objectivas. Para Land-man, uma raça é “um grupo de seres humanos que(com raras excepções) apresentam entre si maissemelhanças genotípicas e frequentemente tam-bém fenotípicas do que com os membros de ou-tros grupos”. Alekseiev desenvolve também umaconcepção demográfica das raças com denomina-ções puramente geográficas (norte-europeus,sul-africanos, etc.). Schwidejzky e Boyd acentua-ram a sistemática genética: distribuição dos gru-pos sanguíneos A, B e O, combinações do fator Rh,gene da secreção salivar, etc.O hemotipologista também leva em conta a ana-tomia, mas no nível da molécula. No que diz respei-to à micromorfologia, descreve as células humanascuja estrutura imunológica e cujo equipamento en-zimático são diferenciados, sendo o tecido sanguí-neo o material mais prático para isso. Os marcado-res sanguíneos representam um salto históricoqualitativo na identificação científica dos gruposhumanos. Suas vantagens em relação aos critériosmorfológicos são decisivas. Primeiramente, elessão quase sempre monométricos, isto é, sua pre-sença depende de um só gene, enquanto o índicecefálico, por exemplo, é o produto de um complexode factores dificilmente localizáveis3. Além disso, enquanto os critérios morfológi-cos são traduzidos em números utilizados paraclassificações com fronteiras arbitrárias ou maldefinidas, como por exemplo entre o braquicéfa-lo típico e o dolicocéfalo típico, os marcadoressanguíneos obedecem à lei do tudo ou nada. Umapessoa é ou não do grupo A, tem factor Rh+ ouRh-e assim por diante. Além disso, os factoressanguíneos independem quase inteiramente dapressão do meio. O hemótipo é fixado para sem-pre, desde a formação do ovo. Eis por que os mar-cadores sanguíneos escapam ao subjectivismo datipologia morfológica. Aqui, o indivíduo é identi-ficado por um conjunto de factores génicos, e apopulação por uma série de frequências génicas.A grande precisão desses factores compensa seu

carácter parcial em relação à massa dos genes noconjunto de um genoma. Isso tornou possível ela-borar um atlas das “raças” tradicionais. Três categorias de factores sanguíneos foram es-tabelecidas. Algumas, como o sistema ABO, são en-contradas em todas as “raças” tradicionais sem ex-cepção. Certamente elas preexistiam à hominiza-ção. Outros factores como os do sistema Rh sãoomnipresentes, mas com certa predominância ra-cial. Assim, o cromossoma r existe principalmenteentre os brancos. O cromossoma Ro, conhecido co-mo “cromossoma africano”, tem uma frequênciaparticularmente alta entre os negros ao sul do Sa-ra. Trata-se, certamente, de sistemas que datam domomento em que a humanidade começava a sepropagar em nichos ecológicos variados. Outra ca-tegoria de sistemas denota uma repartição racialmais marcada, como os factores Sutter e Henshaw,encontrados quase que unicamente entre os ne-gros, e o fator Kell, presente sobretudo entre osbrancos. Embora eles nunca sejam exclusivos, fo-ram qualificados de “marcadores raciais”. Enfim,alguns factores são geograficamente muito cir-cunscritos como, por exemplo, a hemoglobina Cpara as populações do planalto voltense.Embora os factores sanguíneos sejam despro-vidos de valor adaptativo, não escapam inteira-mente à acção do meio infeccioso ou parasitário;este pode exercer sobre eles uma triagem comvalor selectivo, levando, por exemplo, à presençade hemoglobinas características. Isso ocorre com

relação às hemoglobinoses S, ligadas à existênciade células falciformes ou drepanócitos entre ashemácias. Elas foram detectadas no sangue dosnegros da África e da Ásia. Perigosa apenas no ca-so dos homozigotos, a hemoglobina S (Hb S) é umelemento de adaptação à presença de Plasmo-dium falciparum, responsável pelo paludismo. Oestudo dos hemótipos em grandes áreas permiteo traçado de curvas isogénicas que mostram adistribuição geográfica dos factores sanguíneospor todo o mundo. Associado ao cálculo das dis-tâncias genéticas, ele dá uma ideia de como as po-pulações se situam umas em relação às outras,enquanto o sentido dos fluxos génicos permitereconstituir o processo prévio de sua evolução.Apesar de seus desempenhos excepcionais,contudo, o método hemotipológico e populacionalencontra dificuldades. Primeiramente, porqueseus parâmetros se multiplicam enormemente ejá estão apresentando resultados estranhos a pon-to de serem encarados por alguns como aberran-tes. É assim que a árvore filogénica das popula-ções elaborada por L. L. Cavalli-Sforza difere da ár-vore antropométrica. Esta coloca os Pigmeus e osSan da África no mesmo ramo antropométrico queos negros da Nova Guiné e da Austrália; na árvorefilogénica, esses mesmos Pigmeus e San aproxi-mam-se mais dos franceses e ingleses e os negrosaustralianos dos japoneses e chineses4. Por ou-tras palavras, os caracteres antropométricos sãomais afectados pelo clima que os genes, de modo
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que as afinidades morfológicas são mais umaquestão de meios similares que de hereditarieda-des similares. Os trabalhos de R. C. Lewontin, combase nas pesquisas dos hemotipologistas, mos-tram que, no mundo inteiro, mais de 85% da varia-bilidade situa-se no interior das nações. Somente7% da variabilidade separa as nações que perten-cem à mesma raça tradicional e também apenas7% separam as raças tradicionais. Em resumo, osindivíduos do mesmo grupo “racial”diferem maisuns dos outros que as “raças”…É por isso que cada vez mais especialistasadoptam a posição radical que consiste em negara existência de qualquer raça. Segundo J. Ruffie,nas origens da humanidade pequenos grupos deindivíduos separados em zonas ecológicas diver-sificadas e afastadas, obedecendo a pressões se-lectivas muito fortes – enquanto os meios técni-cos eram extremamente limitados –, puderam sediferenciar a ponto de dar origem às variantesHomo erectus, Homo neanderthalensis e o maisantigo Homo sapiens. O bloco facial, que é a partedo corpo mais exposta a meios ambientes especí-ficos, evoluiu diferentemente; a riqueza de pig-mentos melanínicos na pele desenvolveu-se emzona tropical, etc. Mas essa tendência no sistemade DUFFY, o alelo Ro, etc.), a percentagem demescla branca entre os negros americanos resul-tante da mestiçagem que se vem operando nosEstados Unidos seria de 25 a 30%. Alguns cien-tistas concluíram, a partir disso, que se trata deum novo grupo, precipitadamente baptizado co-mo “raça norte¬-americana de cor”. especializan-te, rapidamente bloqueada, permaneceu embrio-nária. Em toda parte, o homem se adapta cultu-ralmente (roupas, habitat, alimentos, etc.), e nãomais morfologicamente, a seu meio. O homemnascido nos trópicos (clima quente) evoluiu pormuito tempo como australopiteco, Homo habilise até mesmo Homo erectus. “Foi apenas durante a segunda glaciação que, gra-ças ao controle eficaz do fogo, o Homo erectus optoupor viver em climas frios. A espécie humana trans-forma-se de politípica em monotípica e esse proces-so de desraciação parece irreversível. Hoje, a huma-nidade inteira deve ser considerada como um únicoreservatório de genes intercomunicantes.”5 Em 1952, Livingstone publicava seu famoso ar-tigo “Da não existência das raças humanas”. Dianteda enorme complexidade e, portanto, da inconsis-tência dos critérios adoptados para qualificar asraças, ele recomendava a renúncia ao sistema li-neano de classificação, sugerindo uma “árvore ge-nealógica”. De facto, nas zonas não isoladas, a fre-quência de certos caracteres ou de certos genesevolui progressivamente em várias direcções e asdiferenças entre duas populações são proporcio-nais a seu distanciamento físico, de acordo comuma espécie de gradiente geográfico (cline). Rela-cionando cada traço distintivo aos factores de se-lecção e adaptação que podem tê-lo favorecido,notamos frequências ligadas, ao que parece, muitomais a factores tecnológicos, culturais e outros,que não coincidem de maneira nenhuma com omapa das “raças”6.Dependendo do critério adop-tado (cor da pele, índice cefálico, índice nasal, ca-racterísticas genéticas e assim por diante), obtêm-se mapas diferentes. É por isso que alguns espe-cialistas concluem, a partir daí, que “toda teoriadas raças é insuficiente e mítica”. “Os últimos pro-gressos da genética humana são tais hoje em diaque nenhum biólogo admite a existência de raçasna espécie humana”7. Biologicamente, a cor da pe-le é um elemento negligenciável em relação aoconjunto do genoma. De acordo com BentleyGlass, não há mais de seis pares de genes pelosquais a raça branca difere da raça negra. Os bran-cos frequentem ente diferem entre si num grandenúmero de genes, o mesmo acontecendo com os

negros. É por isso que a UNESCO, depois de ter or-ganizado uma conferência de especialistas inter-nacionais, declarou: “A raça é menos um fenómenobiológico do que um mito social”.8 Isso é tão verdadeiro que, na África do Sul, um ja-ponês é considerado como “branco honorário” e umchinês como “homem de cor”. Para Hiernaux, a espécie humana parece uma re-de de territórios genéticos,de genomas colectivosque constituem populações mais ou menos seme-lhantes, cuja distância qualitativa é expressa poruma avaliação quantitativa (taxonomia numérica).As fronteiras desses territórios, definidos a partirdo cline, flutuam com todas as mudanças que afec-tam os traços aparentes (fenótipos) e os dados se-rológicos (genótipos) das colectividades.Dessa maneira, qualquer “raça”, em conformida-de com a brilhante intuição de Darwin, seria em su-ma um processo em marcha, dependendo de al-gum modo da dinâmica dos fluidos; e os povos se-riam todos mestiços ou estariam em vias de sê-lo.De fato, cada encontro de povos pode ser analisadocomo uma migração gênica e esse fluxo genéticovolta a questionar o capital biológico de ambos.Porém, mesmo que essa abordagem fosse maiscientífica, mesmo que esses territórios genéticosmutáveis fossem realmente aceitos pelas comuni-dades em questão, poderíamos dizer que os senti-mentos de tipo “racial” seriam suprimidos, umavez que conservariam sua base material visível e

tangível, sob a forma de traços fenotípicos? Desde que os nazistas, a começar por Hitler, eem seguida outros pseudo-pensadores afirma-ram que o homem mediterrâneo representa umnível intermediário entre o ariano, “Prometeu dahumanidade”, e o negro, que é “por sua origem ummeio-macaco”, o mito racial tem permanecido vi-vo. Os morfologistas impenitentes continuam aalimentar esse fogo ignóbil com alguns galhosmortos9. Lineu, no século XVIII, dividia a espéciehumana em seis raças: americana, europeia, afri-cana, asiática, selvagem e monstruosa. Com certe-za, os racistas se encontram numa ou noutra dasduas últimas categorias.De todas essas teses, hipóteses e teorias, deve-mos conservar o carácter dinâmico dos fenóme-nos “raciais”, tendo em mente que se trata de umdinamismo lento e espesso, que se exerce sobreuma enorme quantidade de registos, nos quais acor da pele (mesmo que ela seja medida por elec-troespectrofotómetro) ou a forma do nariz consti-tuem apenas um aspecto quase irrisório. Nessa di-nâmica, devem ser levados em conta dois compo-nentes que agem em conjunto: o património gené-tico, que pode ser considerado um gigantesco ban-co de dados biológicos em acção, e o meio ambien-te, em sentido amplo, pois começa já no meio fetal.As mudanças que resultam da interacção dessesdois factores básicos intervêm seja sob a forma in-controlável da selecção e da migração génica
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(mestiçagem),seja sob a forma casual da oscilaçãogenética ou da mutação. Em resumo, é toda a his-tória de uma população que explica sua presentefacies “racial”, incluindo, através da interpretaçãodas representações colectivas, as religiões, os cos-tumes alimentares, de vestuário e outros. Nesse contexto, o que dizer da situação racial docontinente africano? A difícil conservação dos fós-seis humanos devido à humidade e à acidez dossolos dificulta a análise histórica sob esse pontode vista. Contudo, pode-se dizer que, ao contráriodas teorias europeias que explicam o povoamentoda África pelas migrações vindas da Ásia10, as po-pulações desse continente são em grande parteautóctones. Quanto à cor da pele dos habitantesmais antigos do continente nas latitudes tropicais,vários autores pensam que ela deveria ser escura(Brace, 1964), pois a própria cor negra é umaadaptação protectora contra os raios nocivos,principalmente os ultravioleta. A pele clara e osolhos claros dos povos do norte seriam caracteressecundários ocasionados por mutação ou porpressão selectiva (Cole, 1965).Hoje, embora não se possa traçar uma frontei-ra linear, dois grandes grupos “raciais” são iden-tificáveis no continente africano dos dois ladosdo Sara: no norte, o grupo árabe-berbere, compatrimónio genético “mediterrâneo” (líbios, se-mitas, fenícios, assírios, gregos, romanos, turcos,etc.); no sul, o grupo negro. Convém notar que asmudanças climáticas, que às vezes anularam odeserto, provocaram durante milénios numero-sas mesclas populacionais.A partir de várias dezenas de marcadores san-guíneos, Nei Masatoshi e A. R. Roy Coudhury estu-daram as diferenças genéticas inter e intragruposem caucasóides e mongolóides11. Eles definiramcoeficientes de correlação, a fim de estabelecer operíodo aproximado em que esses povos se sepa-raram e constituíram grupos distintos. Ao que tu-do indica, o grupo negróide tornou-se autónomohá 120.000 anos, enquanto os mongolóides e cau-casóides individualizaram-se há apenas 55.000anos. Segundo J.Ruffie, “esse esquema ajusta-se àmaior parte dos dados da hemotipologia funda-mental”12. A partir dessa época, muitas misturasse realizaram no continente africano. Tentou-semesmo visualizar as distâncias biológicas das po-pulações graças à técnica matemática dos compo-nentes principais. A. Jacquard estudou 27 popula-ções espalhadas desde a região do Mediterrâneoaté o sul do Sara13, utilizando cinco sistemas san-guíneos que compreendiam 18 factores. Ele obte-ve três grupos principais repartidos em quatroagregados: um ao norte, os caucasóides, compos-to de europeus, Regueibat, árabes sauditas e Tua-regue Kel Kummer; um ao sul, que consistia nosgrupos negros de Agadés; agregados intermediá-rios, incluindo os Peul Bororo, os Tuaregue de Aire de Tassili, os etíopes, etc.; e ainda os Harratin,tradicionalmente considerados negros. Assim,seria um engano pensar que essa subdivisão con-firma a classificação tradicional em “raças”, umavez que, independentemente do que foi dito aci-ma, a forma geral da subdivisão resulta da quanti-dade de informações considerada; se esta é muitopequena, todos os pontos podem ser reunidos.Além disso, a respeito do homem subsaariano,é preciso notar que seu nome original, atribuídopor Lineu, era Homo afer (africano). Depois, elesforam chamados “negros” e, mais tarde, “pretos”.O termo “negróide”, mais abrangente, era usadoàs vezes para designar todas as pessoas que, àsmargens do continente ou em outros continentes,se pareciam com os pretos. Hoje, apesar de algu-mas notas dissonantes, a grande maioria dos es-pecialistas reconhece a unidade genética funda-mental dos povos subsaarianos. Segundo Boyd,autor da classificação genética das “raças” huma-

nas, existe apenas um grupo negróide que com-preende toda a parte do continente situada ao suldo Sara e também a Etiópia; esse grupo diferesensivelmente de todos os demais. Os trabalhosde J. Hiernaux estabeleceram essa tese com notá-vel clareza. Sem negar as variantes locais aparen-tes, ele demonstra, pela análise de 5050 distân-cias entre 101 populações, a uniformidade dospovos no hiperespaço subsariano, que englobatanto os “Sudaneses” quanto os “Bantu”; tanto oshabitantes das regiões costeiras quanto os Saelia-nos; tanto os “Khoisan” quanto os Pigmeus, os Ni-lotas, os Peul e outros “Etiópidas”. Em compensa-ção, ele mostra a grande distância genética quesepara os “negros asiáticos” dos negros africanos.Mesmo no campo da linguística, que nada tema ver com o fato “racial” mas que foi utilizada emteorias racistas para inventar uma hierarquia daslínguas que reflectisse a pretensa hierarquia das“raças”, na qual os “verdadeiros negros”ocupa-vam o grau mais baixo da escala, as classificaçõesevidenciam cada vez mais a unidade fundamen-tal das línguas africanas. As variantes somáticaspodem ser explica das cientificamente pelas cau-sas das mudanças discutidas acima, especial-mente os biótipos que ora dão origem a agrega-dos de populações mais compósitas (vale do Ni-lo), ora a grupos populacionais isolados, que de-senvolvem características mais ou menos atípi-cas (montanhas, florestas, pântanos, etc.). Porfim, a história explica outras anomalias atravésdas invasões e migrações, sobretudo nas zonasperiféricas. A influência biológica da penínsulaArábica no chamado “Corno da África” tambémse evidencia nos povos dessa região, como os So-mali, os Galla e os etíopes, mas também, com cer-teza, nos Tubu, Peul, Tukulor, Songhai, Haussa,etc. Já tivemos oportunidade de ver alguns Marka(Alto Volta) com um perfil tipicamente “semita”.Em suma, a admirável variedade dos fenótiposafricanos é sinal de uma evolução particularmente

longa desse continente. Os fósseis pré-históricosde que dispomos indicam uma implantação seme-lhante às encontradas no sul do Sara, numa áreamuito vasta, que vai da África do Sul até o norte doSara, tendo a região sudanesa representado, aoque parece, o papel de encruzilhada nessa difusão.Com certeza, a história da África não é uma his-tória de “raças”. Contudo, para justificar uma certahistória, abusou-se demais do mito pseudo-cientí-fico da superioridade de algumas “raças”. Aindahoje, o mestiço é considerado branco no Brasil epreto nos Estados Unidos da América. A ciênciaantropológica, que já demonstrou amplamentenão haver nenhuma relação entre a raça e o graude inteligência, constata que essa conexão às ve-zes existe entre raça e classe social.A preeminência histórica da cultura sobre a bio-logia é evidente desde a aparição do Homo no plane-ta. Quando irá tal evidência impor-se aos espíritos? 
(Capítulo 10, PARTE II, da HISTÓRIA GERAL

DA ÁFRICA,  publicada pela UNESCO)______________
GLOSSÁRIO 

Alelo – cada um dos elementos que forma o parde genes.
Migração génica – Passagem de indivíduos re-produtores de sua população de origem a umapopulação adoptiva (mestiçagem). A mestiça-gem, que é considerada pelos racistas como umadegenerescência para a raça superior, representaaqui, ao contrário, um enriquecimento do fundocomum de genes da humanidade. Biologicamen-te positiva, ela apresenta, no entanto, problemassociológicos.
Mutação –Aparecimento de uma alteração numacaracterística hereditária através da modificação deum ou mais genes. 
Oscilação genética –Perturbação do patrimóniogenético num grupo humano reduzido e isolado, re-sultante de um acidente que provoca a baixa de fre-quência ou o desaparecimento de um alelo. 
Selecção –Reprodução diferencial dos genótiposde uma geração a outra.
N.B. Estudos sobre esta questão encomendados pe-

la UNESCO, como parte do projecto da História Geral
da África: 

HIERNAUX, J. Rapport sur Le Concept de Race. Pa-
ris, 1974. 

RIGHTMIRE, G.P. Comments on Race and Popula-
tion History in Africa. Nova Iorque, 1974. 

STROUHAL, E. Problems of Study of Human Races.
Praga, 1976. ____________________________

Quanto às teorias policêntricas e suas variantes,
ver os trabalhos de G. WEIDENREICH, COON e as refu-
tações de ROBERTS. 

J. RUFFIE cita um dicionário francês de medicina e
biologia que, em 1972, mantém o conceito de raça se-
gundo o qual existem três grupos principais (brancos,
negros, amarelos), baseados em critérios morfológi-
cos, anatómicos,  sociológicos… e também psicológi-
cos… No início do século, C.SEIGNOBOS, em sua His-
toire de la Civilisation, escrevia: “Os homens que po-
voam a terra… também diferem em língua, inteligên-
cia e sentimentos. Essas diferenças permitem dividir
os habitantes da terra em vários grupos conhecidos
como ‘raças’”. 

A teoria camítica (SELIGMAN e outro) – que se
deve, por um lado, à ignorância de certos fatos e,
por outro, à vontade de justificar o sistema colonial
– é a forma mais racista dessas montagens pseudo-
científicas. 
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CHE GUEVARA MORREU HÁ 50 ANOS  
A acção e as reflexões de Ernesto Che Guevara marca-

ram incontornavelmente a história do século XX. Hoje,
mantém-se controversamente como um herói revolucio-
nário, ícone da esquerda e inspiração para a mudança e
justiça social.O Exército boliviano participou pela primeira veznuma cerimónia oficial em homenagem a Ernesto'Che' Guevara, que abateu a 9 de Outubro de 1967,no sul da Bolívia.“As nossas forças armadas vão participar nestahomenagem ao lado das famílias dos antigoscombatentes”, anunciou o vice-ministro da coor-denação, Alfredo Rada, citado pela agência noti-ciosa oficial, ABI.“Queremos que seja um momento de expressãoda unidade do povo boliviano”, dado que o contex-to é agora “diferente”, acrescentou, em alusão àépoca onde o guerrilheiro foi capturado e executa-do pelos soldados deste país andino com a autori-zação do presidente René Barrientos (1964-1969), um feroz anticomunista.Há 50 anos, em 8 de Outubro de 1967, o exércitoboliviano, acompanhado de dois agentes da CIA cu-bano-norte-americanos, capturou o ‘Che’, que enca-beçava um punhado de guerrilheiros que tinham so-brevivido aos combates, à fome e às doenças.Ferido em combate, Ernesto Guevara foi conduzi-do a uma escola abandonada na aldeia de La Higuera,onde passou a sua última noite. No dia seguinte, aoinício da tarde, o revolucionário foi executado suma-riamente por Mario Teran, um sargento boliviano.Com 39 anos, ‘Che’, com um rosto crístico, cujo ca-dáver descarnado foi exibido como um troféu na lo-calidade vizinha de Vallegrande, entrava na lenda.

Herói revolucionárioChe Guevara chegou à Bolívia, clandestinamente,em Novembro de 1966. Na altura, este país da Amé-rica-Latina encontrava-se sob o jugo de uma ditadu-ra militar, chefiada por René Barrientos. Depois deuma longa e mal sucedida campanha na selva boli-viana (durante a qual os guerrilheiros acabaramderrubados pelas tropas do governo, depois de im-placavelmente perseguidos e muitas vezes denun-ciados, falhando na busca do apoio dos camponesespressionados pelo exército e pela fome, e não con-tando com o apoio do Partido Comunista Boliviano,então liderado por Mario Monje), a sua "revolta" naBolívia acabou abruptamente. A 7 de Outubro de1967, Che e os membros sobreviventes de seu grupoforam emboscados e capturados. Dois dias depois,no dia 9 de Outubro, Che Guevara foi mandado exe-cutar pelo exército boliviano, que agia sob ordens eo treinamento da CIA. Tinha 39 anos.O documentário biográfico, Che Guevara - Hasta

la Victoria Siempre, de Ferruccio Valerio conta  comvárias contribuições de estudiosos e filósofos da vi-da do revolucionário. Em “A memória e a tradiçãodos oprimidos”, o filósofo Michael Löwy resgata opensador inovador do marxismo latino-americano.Numa entrevista, a cubana Celia Hart fala sobre o re-cém-publicado livro de Che, Apontamentos Críticosao Manual de Economia Política da URSS, que per-maneceu inédito por quase 40 anos. O coordenadordo MST do Brasil, João Pedro Stédile, escreve sobre olegado de Guevara, e a filha, Aleida, recorda o pai nosseus Diários de Motocicleta. Numa suprema ironiada história, o soldado que, há 50 anos, matou CheGuevara recuperou a visão graças a uma equipa demédicos cubanos..O filme de Steven Soderbergh, CHE (2008) , comBenicio Del Toro a interpretar o papel de ErnestoChe Guevara, é um longo filme, dividido em duaspartes, e baseia-se sobretudo nos dois textos-diá-rios que o guerrilheiro escreveu em dois períodosfundamentais do seu percurso, publicados e dispo-níveis em tradução portuguesa, a saber, Che, o Ar-gentino. Relatos da Revolução Cubana (Tinta da Chi-na, 2009) e Che - Guerrilha. Diário da Bolívia (Tintada China, 2009).
Homenagens em CubaCerca de 70 mil cubanos prestaram no dia 8 umahomenagem ao guerrilheiro argentino Ernesto

'Che' Guevara, em celebração aos 50 anos de suamorte. Foi a primeira vez que a cerimónia não con-tou com a presença do ex-presidente de Cuba, FidelCastro, seu amigo e líder durante a Revolução Cuba-na morto em Novembro de 2016, que instituiu o dia8 de Outubro como dia do "Guerrilheiro Heróico",apesar de Che ter morrido um dia depois.A celebração ocorreu em Santa Clara, a 300 km deHavana, e teve a presença do chefe de Estado cuba-no, Raúl Castro. Ele participou do evento vestidocom uniforme militar.Na Bolívia, onde Che morreu, uma comitiva oficialcubana foi enviada para participar de uma série deactos comemorativos realizados com apoio do pre-sidente Evo Morales.O argentino Ernesto Guevara, ao lado de Castro,liderou a revolução que destituiu o ditador Fulgên-cio Batista do poder em Cuba. Che faleceu em 1967,aos 39 anos, quando foi capturado e morto peloExército boliviano.
Mostra na Itália Do dia 6 de Dezembro até Abril de 2018, a cidadede Milão receberá uma exposição sobre a vida doguerrilheiro, que contará com mais de dois mil do-cumentos, entre fotos, cartas e discursos.O objectivo da mostra é relembrar a história docomandante que simbolizou a Revolução Cubana.

Che capturado

Com Fidel CastroChe em África
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FLORA PEREIRA DA SILVA 
Afreaka: www.afreaka.com.br

A arte africana foi uma das principais fontes de inspira-
ção de Pablo Picasso. Encantado pelas formas sumptuo-
sas das esculturas e pinturas tradicionais do continente,
o artista encontrou alento para o desenvolvimento do
protocubismo, que mais tarde daria lugar ao cubismo.
Um século depois, em Burkina Faso, em um processo de
retro-alimentação cultural, um jovem apaixonado pelas
artes plásticas começou a desenvolver em seus quadros
formas e traços enérgicos e expressivos, que lembravam
a força do estilo do artista espanhol. Boureima Naba-
loum não tinha 15 anos quando ganhou o apelido de Pi-
casso. Duas vidas separadas pelo tempo, espaço e com-
posição social, que encontraram na natureza da estética
africana os frutos de suas obras.No entanto, não é apenas na pintura que estão ex-pressas e cultivadas as suas formas bivalentes de tra-dicionalismo e modernidades. Nabaloum Boureima, oPicasso, se consagra na Nona Arte, no mundo da His-tória em Quadrinhos. Os destaques da sua produçãoencontram a originalidade representada no realismocómico, traços corpulentos e roteiros complexos ela-borados com êxito pelo quadrinista burkinabe. Moti-vado pela paixão de trabalhar com as mãos e pela edu-cação através da arte, Boureima focaliza os seus temasem sujeitos históricos embasados na tradição africa-na. Com declinação manga, cenários detalhados e per-sonagens de combate, os diálogos educativos ganhamforça no desenvolver da leitura. Por fim, desenhos co-loridos se destacam no preto e branco predominantedas obras produzidas em papel de jornal.Nascido na cidade de Bobo-Dioulasso, em 1985,realizou os seus estudos em Yako, no norte de Burki-na Faso e já no colegial se marcou como uma repre-sentação activa no mundo artístico do país. Ilustra-dor, pintor, caricaturista, Nabaloum é quadrinista fi-xo do diário L’essentiel du Faso e do jornal de sátirasThe Étaloon, com obras publicadas nos livros-cole-tâneas ‘Cem anos de Senghor’ (Atelier du Sya, 2006),‘La Bande dessinée conte l’Afrique’ (Dalimen Édi-tions, 2009), ‘Africa comics’ (Le citoyen, 2010) ecom participação em vários festivais nacionais e in-ternacionais na Argélia, Mali e França. Mas foi com o

seu primeiro livro a solo ‘O despertar das máscarasalbinas’, que o artista se consagrou como um dosmelhores quadrinistas do continente.  Com a obra, oartista levou em 2013 o Prémio Bronze de Manga dasEmbaixadas do Japão, competição internacional quecontava com a participação de 245 trabalhos de 38países. O prémio que foi criado e estabelecido pelasautoridades governamentais do Japão, a fim de pro-mover a cultura popular do País do Sol Nascente, en-controu na obra de Picasso uma distinção artísticaúnica, o qualificando como um dos projectos maiselaborados de todas as seis edições existentes doprémio. “Conhecer a cultura do outro contribui paraa compreensão e tolerância mútua entre os povos.Apesar da distância que separa o Japão e o BurkinaFaso, esta é uma obra que enriquece mutuamente acultura dos dois países”, afirmou o embaixador japo-nês em Burkina Faso, Masato Futaishi. Enquanto oMinistro da Cultura e do Turismo de Burkina, BabaHama, declarou que Boureima, com sua obra-prima,tornou-se, ao ultrapassar as fronteiras nacionais, umembaixador mundial da cultura e da arte burkinabe.O livro ‘O despertar das máscaras albinas’ descrevedez diferentes rituais de iniciação, um costume africa-no consagrado que marca a passagem da vida infantilpara a vida adulta. A iniciação é o momento em que ocidadão aprende os valores da sociedade, é uma esco-la cultural e tradicional onde são transmitidos conhe-cimentos milenares de cada grupo social. “A iniciaçãoé um costume que está desaparecendo na África. O li-vro foi uma maneira que encontrei de não deixar a his-tória morrer e ao mesmo tempo educar sobre os valo-res do costume”, explica Picasso, que é fascinado pelopoder educativo da arte. Com esse objectivo, ele dese-nhou uma história que traça as aventuras de três jo-vens de uma aldeia, que determinados a proteger umamáscara sagrada, passam por várias fases de cada umdos dez rituais. Ao longo da narração, um cenário lúdi-co educativo vai tomando forma e se completam nasduas dezenas de 20 páginas ilustradas produzidascom prestígio pelo artista.Boureima Nabaloum é também fundador e presi-dente da associação “Centre Atelier Racine CAR”,criada em 2006 com objectivo de reunir os dese-nhistas dispersos no país para fortalecer a produçãoda nona arte. Preocupado com o futuro da arte, Na-

baloum fala sobre o que motivou a criação do cen-tro: “Queríamos juntar essa geração de artistas quepossui o mesmo dinamismo e incentivar os jovensda área sobre os efeitos sociais positivos que a arteem quadrinhos pode trazer”. Como fruto da iniciati-va, Burkina Faso ganhou em 2014 o primeiro festi-val da nona arte: o FEBDO, Festival de Desenho emQuadrinhos de Ouagadougou.Com mesas redondas, palestras, reuniões de ar-tistas, oficinas de escrita e de introdução aos qua-drinhos, durante três dias centenas de pessoas etalentos se reuniram com a ambição de melhorar aprodução nacional, desenvolver novas habilida-des e tornar visível a grande riqueza do país naárea. Com prémios para novos criadores e sob o te-ma “Descobrindo talentos”, o festival veio paraafrontar a dificuldade de publicação e diagnosti-car e colocar em questão o nível de atenção que aarte merece no país. ”O desenho não é escrito ape-nas para criança, é uma arte de pleno direito, umaarte que exige talento, e em Burkina talento nãofalta”, declarou o cartoonista Damien Glez, o patro-cinador desta primeira edição, para não deixar dú-vidas sobre o promissor futuro da História emQuadrinhos em Burkina Faso.

BOUREMA NABALOUM 
O PICASSO AFRICANO 

Artista tem mostrado talento na arte do desenho

O DESPERTAR DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO BURKINA FASO
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NOBEL DA PAZ 2017
CONTRA AS ARMAS NUCLEARESOComité Nobel norueguês decidiu distin-guir a Campanha Internacional para aAbolição das Armas Nucleares (ICAN) "pe-los esforços para captar atenção para as catastrófi-cas consequências humanas" da utilização deste ti-po de armamento. Num período conturbado em quea utilização de armamento nuclear é um dos princi-pais temas mundiais, o Comité Nobel norueguês de-cidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz à Campanha In-ternacional para a Abolição das Armas Nucleares.“Vivemos num mundo em que o risco de utiliza-ção de armas nucleares é maior do que alguma vezfoi”, declarou Berit Reiss-Andersen, líder do ComitéNobel da Noruega.A ICAN pauta-se por ser uma coligação de activis-tas que pretende o desarmamento nuclear. Foi pre-miada pelo seu trabalho nas negociações que termi-naram com a criação de um tratado para proibir ar-mas nucleares, juntamente com as Nações Unidas.“A organização foi agraciada com este prémio pe-los seus esforços para captar atenção para as catas-tróficas consequências humanas das armas nuclea-res e pelos esforços inéditos para alcançar um trata-do baseado na proibição de tais armas”, declarou apresidente do Comité Nobel.A Campanha Internacional sucede ao Presidentecolombiano, Juan Manuel Santos, na atribuição doPrémio Nobel da Paz, pelos esforços realizados pararestaurar a paz na Colômbia.

Trabalho desenvolvido à escala globalA ICAN trabalha há muito por um travão à utiliza-ção de armamento nuclear. A coligação é não-gover-namental e está presente em mais de 100 países.Nasceu na Austrália, mas foi formalmente instituídaem 2007 em Viena.Em Julho deste ano, a ICAN foi responsável pelacriação de um tratado (apoiado pelas Nações Uni-das) que proíbe a utilização de armamento nuclear. Apesar da adopção do documento por parte de122 países, entre os quais Portugal, os principais Es-tados com armas nucleares, como Estados Unidos,Reino Unido, Rússia, China e França, não assinaramo tratado e descreveram-no como uma “diversão”.
ICAN destaca “grande honra”A Campanha Internacional para a Abolição dasArmas Nucleares mostrou-se honrada pela atribui-ção do Prémio Nobel.“É uma grande honra ter recebido o Prémio Nobelda Paz 2017, como reconhecimento do nosso papel nacriação de um tratado que proíbe a utilização de ar-mas nucleares. Este acordo histórico, adoptado a 7 deJulho com o apoio de 122 nações, oferece uma podero-sa e necessária alternativa para o nosso mundo emque as ameaças de destruição em massa prevalecem”.O grupo sublinhou que o Nobel é um prémio mere-cido para todos os activistas à escala internacionalque tentam parar a utilização de armas nucleares,assim como e um tributo para as vítimas dos ataquesnucleares de Hiroshima e Nagasáki, no Japão.“É um tributo aos sobreviventes dos ataques nu-cleares a Hiroshima e Nagasáki e outras vítimas deexplosões atómicas em outras partes do mundo. Assuas histórias foram instrumentais para assegurareste marco”, continuou por explicar a ICAN.“Agradecemos humildemente ao Comité Nobelnorueguês. Este prémio traz luz a um caminho que otratado pretende percorrer até alcançar um mundo

livre de armas nucleares. Antes que seja tarde, temosde reconhecer esse trilho”, concluiu a organização.
O relógio do ApocalipseNo artigo “O que é o Relógio do Apocalipse, e porque ele indica que desde 1953 nunca estivemos tãoperto de uma catástrofe global?”, Gerardo Lissardy,da BBC Mundo em Nova York, publicado a 14 de Ju-lho deste ano, escreve:“Existe um relógio que, em vez de medir a passa-gem do tempo, indica o quão perto o planeta está deser destruído. Actualmente, os seus ponteiros mar-cam dois minutos e meio para meia-noite, horárioprevisto para o fim do mundo.É o chamado Relógio do Apocalipse, criado em1947 pelo Boletim dos Cientistas Atómicos (BPA, nasigla em inglês), nos Estados Unidos.Não se trata de um objecto, mas de uma ilustraçãosimbólica. Os ponteiros do relógio não se movempor meio de uma medida científica, mas de acordocom o parecer dos integrantes do conselho de ciên-cia e segurança do BPA, que se reúne duas vezes porano para determinar o quanto falta para meia-noite.“É um símbolo que representa o quão perto ou longeestamos de uma catástrofe global. O que queremosmostrar com isso é o quão próximos estamos de des-truir a vida na Terra como a conhecemos”, explica Ra-chel Bronson, directora-executiva e editora do boletim.O último ajuste nos ponteiros aconteceu em Ja-

neiro deste ano, logo após a posse de Donald Trumpcomo presidente dos Estados Unidos. Na ocasião, orelógio foi adiantado em meio minuto.Apenas em 1953 os ponteiros estiveram maisadiantados do que agora, marcando dois minutospara meia-noite, após os EUA e a antiga União Sovié-tica testarem bombas termonucleares.Para os responsáveis pelo relógio, eventos recen-tes - como o lançamento de um míssil balístico inter-continental pela Coreia do Norte e a decisão deTrump de retirar os EUA do Acordo de Paris sobremudanças climáticas - acendem um alerta.Quando o Relógio do Apocalipse foi criado, em1947, simbolizava a preocupação dos cientistascom o risco de um conflito nuclear diante da corridaarmamentista no início da Guerra Fria.Desenhado pela pintora Martyl Langsdorf, mu-lher do físico Alexander Langsdorf, do Projecto Ma-nhattan (projecto de pesquisa e desenvolvimentoque produziu as primeiras bombas atómicas duran-te a 2ª Guerra Mundial), o relógio marcava sete mi-nutos para meia-noite em sua primeira aparição nacapa do boletim.Desde então, a posição dos ponteiros foi ajustada22 vezes para frente ou para trás. Atualmente, o re-lógio reflecte, juntamente com o risco nuclear, apreocupação dos cientistas com os efeitos da mu-dança climática e novas tecnologias, como a inteli-gência artificial e a biologia sintética.

Berit Reiss-Andersen, líder do Comité Nobel da Noruega

Número de armas nucleares no Mundo
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Nasceu no Japão mas cresceucomo inglês. O nome escolhi-do pela academia sueca foianunciado ontem, quinta feira, em Esto-colmo, e é o autor de livros como “O Des-pojos do Dia” ou “Nunca me Deixes“. Nascido a 8 de Novembro de 1954,em Nagasáki, no Japão, Kazuo Ishigu-ro mudou-se para o Reino Unido em1960, quando o seu pai foi aceite co-mo investigador no National Institu-te of Oceanography.Educado numa escola de rapazesem Surrey, o laureado que em tempostrabalhou para a Rainha Mãe comogrouse-beater — basicamente, afu-gentava galinhas bravas em direcçãode caçadores — acabou por entrar naUniversidade de Kent, na Cantuária,onde se especializou em língua inglesae filosofia. O seu primeiro emprego,depois de ter concluído os estudos su-periores, foi o de assistente social nosbairros mais pobres de Londres.No discurso em que revelou o vence-dor, a secretária permanente da orga-nização sueca destacou os “romancesde grande força emocional”, do autor,assim como a sua capacidade de “reve-lar os abismos por trás da ilusória sen-sação de conexão com o mundo”. Maistarde, a mesma representante da Aca-demia Sueca, disse em entrevista queeste Nobel distingue “um escritor degrande integridade”, “um romancistaabsolutamente brilhante” que “desen-volveu um universo estético só seu”.Acabou por referir ainda que FranzKafka, Jane Austen e “uma pitada deMarcel Proust” compõem o leque deprincipais influências do escritor.No total, Ishiguro já conta com noveobras publicadas — a primeira, Intro-ductions 7: Stories by New Writers, foieditada em 1981 e a mais recente, TheBuried Giant, chegou às lojas em 2015 –,e um total de 20 distinções (21, contandocom a de esta quinta-feira), sendo queentre elas, as mais relevantes são o ManBooker Prize para ficção (2005), os doisBest of Young British Novelists atribuí-dos pela Granta (em 83 e 93) e a nomea-

ção como Chevalier de l’Ordre des Arts etdes Lettres em França, no ano de 1998.
MAIS NADA, SENÃO ESCREVEROs Despojos do Dia, romance edita-do em 1989, conta a história de Ste-vens, um mordomo que relata o seudia-a-dia e o relacionamento com a go-vernanta Miss Kenton. Transposto pa-ra o grande ecrã em 1993 — com Ant-hony Hopkins e Emma Thompson co-mo protagonistas –, a obra destaca-sepela forma curiosa como nasceu. Numartigo escrito em primeira pessoa parao Guardian, Ishiguro explica que demo-rou quatro semanas a escrever o livro.No verão de 1987, o autor vivia um pe-ríodo de sucesso e grande requisição:“Propostas de carreira tentadoras, jan-tares e festas, apelativas viagens ao es-trangeiro e montanhas de correspon-dência tinham colocando um ponto fi-nal na minha capacidade de trabalho”,explica. Como tal, Kazuo e a mulher,Lorna, decidiram tomar medidas drás-ticas, por isso, durante quatro sema-nas, o escritor entrou num estado dereclusão total a que chamou de “Crash”.“Todos os dias, de segunda a domin-go, entre as nove da manhã e as dez emeia da noite, não fazia mais nada senãoescrever”, escreve Ishiguro. Limpou “im-piedosamente” a sua agenda, deixou otelefone tocar e o correio por ver. Aos 32anos, conseguia assim, pela primeiravez, fazer com que o mundo ficcional quecriava se tornasse “mais real que a reali-dade”. Em jeito de curiosidade destaca

ainda a sua estreia a escrever… no seu es-critório — “A casa nova onde vivíamos ti-nha um escritório. Nunca tinha tido um,os meus dois primeiros livros foram es-critos na mesa da sala de jantar”, revela.’
(https://bertrandptsomoslivros.blog/2017/10/06

/kazuo-ishiguro-nobel-da-literatura-2017/?utm_cam-

paign=7445&utm_medium=email&utm_source=news-

letter via: http://observador.pt/2017/10/05/premio-

nobel-da-literatura-para-kazuo-ishiguro/)

KAZUO ISHIGURO  
NOBEL DA LITERATURA 2017

O autor paseando no campo

Kazuo Ishiguro, Nobel da Literatura em 2017



SANDRA POULSON DAR, cria confiança, credibilidade e reflecteboa cidadania.É uma graça ter mais para poder dar a quemtem menos ou nada tem de material, mas ondede espiritual e afectivo abunda. Dar a mão aos outros em solidariedade é ina-to, depois a vida ensina-nos a desenvolver estesentido altruísta.Dar, enriquece-nos aumentando a nossaenergia, que por sua vez despoleta libertação dequímicos positivos, que vão aumentar o nossosistema imunitário e consequentemente o nos-so bem-estar.Não foi pensando em enriquecer, que nós deci-dimos distribuir Amor e Riqueza, mas sim satisfa-zer as nossas crianças que vivem e são naturais debualas lá longe da grande metrópole, Luanda. Por muito rodarmos pelo mato, de vidros docarro abertos e olhos atentos, temos constado,que há milhares de crianças em todo territórioNacional de Angola, com carências de toda a or-dem. De géneros alimentícios, de assistênciamedica e medicamentosa, de material escolar,de roupa, de um sem número de coisas e servi-ços, que sobram a muitos de nós, possuidores eacumuladores de matéria.Por minha ideia e organização conjunta, “ Jun-tos somos mais fortes”, fomos a uma Missão Ca-tólica, mas que poderia ser de qualquer outramundividência. O sol tinha nascido havia uma hora, ainda eratempo quente, já no final das chuvas, mas noprincípio da nossa animação, quando partimosde Luanda. Fomos os primeiros a chegar, ao quilómetro40, da Estrada de Catete, perto do local onde seergue o futuro Aeroporto Internacional deLuanda, na Localidade do Bom Jesus. Como seiriam juntar a nós, mais voluntários, aguarda-mos serenamente no Resort pelas demais viatu-ras, preparadas para perderem muito da sua be-leza mecânica, ao longo das picadas, das estra-das inasfaltadas (recém-asfaltadas) em pior es-

tado que as de terra batida, em pontes não defi-nidas, (delimitadas) em ravinas precipícios, quemais parecem vales, em águas de rios que trans-bordaram pela chuva.  Um matabicho bantu, de caldo de peixe, paracurar a ressaca que não tínhamos, de “ mbiji kan-ga “, peixe frito em postas pequenas, acompa-nhado de farófia,farinha de mandioca com cebo-la picada,batata-doce “ mundele pako “, assada,mandioca cozida, jinguba torrada, quitaba, queregamos com Kisângua de arroz eágua.Agua Purificada, engarrafa em Angola com umrótulo sugestivo “Malavilosa”. Penso eu que que-reriam escrever Maravilhosa. Mas se o nome esti-vesse em Português correcto, não acompanhariaos erros ortográficos do rótulo, o que destoaria.Para além desta marca de água, tínhamos àescolha uma outra, igualmente engarrafada emAngola, a “Aguavilhosa”, mas com menos errosortográficos no rótulo. Dizia este que a composi-ção química típica daquele conteúdo, era um PHigual a 7.2. Verdade seja dita que aquele liquidoque dizia ser água tinha um sabor acido. Depoisdizia que o volume da Garrofa ( objecto que pelonome não sei bem o que é) era de 500ml. Diz

também para envitar(outra palavra que tam-bém não entendo) a exposição direita(pensoque quereriam dizer directa ) ao Sol. Como en-dereço tinha: Rua Estrada Nacional 230, pensoter sido a dificuldade de distinguir Rua (urbana)com Estrada (interurbana). Como distância di-zia - KN 41, que eu saiba a abreviatura de quiló-metro em português é Km. Quanto à localizaçãoda Empresa diz ser no Bairro Bom TESUS. Nãosó o Bom Jesus não é Bairro, mas sim Municípioda cidade de Luanda, como TESUS, também nãosei o que significa. Diz ser o líquido pertencentea Grupo LIHUAN GROUP (SU) LDA.Para que não ingeríssemos algum líquido quenão sabíamos bem o que era, tomamos o nossomatabicho, sem água e seguimos, estrada fora,Catete, Maria Teresa…Depois do desvio de Maria Teresa, chegar aoDondo por uma estrada reabilitada nos doissentidos, à aproximadamente quatro anos, nosnossos jipes com tracção às quatro rodas e refor-ço, não foi uma aventura, foi um Deus nos acuda.Só uma via esta a funcionar, e mesmo sem tráficoziguezagueamos como se Dança do Ventre fosse.Se o nosso Estado, em vez de enterrar o nossosuor nessa estrada, nos tivesse dado cursos dedança ou bailado para os nossos automóveis, fi-caríamos todos melhor servidos. No Dondo, tiramos a água às azeitonas, toma-mos café, apreciamos a Marginal e as águas sere-nas do majestoso Rio Kwanza, onde navegam al-gumas canoas. Apuramos o olhar para as Serrassituadas do outro lado do Rio, na esperança desermos abrilhantados com a prata, nunca en-contrada, das minas que levaram o Colono a ocu-par esta Zona, como sendo o ex-libris da sua ocu-pação em território do Rei Ngola e, sem ver aBarragem, sentimos o cheiro de Cambambe. Depois de um compasso de espera pelo nos-so trevo, não de quatro, mas de três pétalas, queteve um imprevisto, o que lhe não tirou digni-dade alguma, à sua audácia, ao seu arrojo, aoseu excesso de zelo, à sua destemida e ilimitadavontade de aventura gémea do seu coraçãocândido, seguimos. O caminho era longo, Luanda – Malange,aproximadamente quatrocentos quilómetros.Malange é uma Província do Centro - Norte deAngola, tem vários grupos étnicos, como osGingas, Bângalas, Dongos, Ngolas, Songos,Quirima, Massuela, Maholo, Maiacas, Vunga-los, Mahungos, Minungos, Xingues e Luindos.
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Como Língua Nacional mais falada temos o Kim-bundo, apesar do Kikongo e Ambundo tambémterem bastante expressão. O nosso destino era Kangandala, Município daProvíncia de Malange, que possui uma rica e vastafauna, floresta, e recursos hídricos, dos quais oprincipal é o Rio Kwanza. Nós não íamos ao Santuário, situado em Kan-gandala, da Palanca Negra Gigante (Hippotragusniger variani), antílope que só existe em Angola,sendo por isso um Símbolo Nacional do nosso País,nós íamos ver, sentir e acarinhar uma populaçãode 790 crianças da Missão Franciscana de São José,que precisam de apoio logístico.Finalmente Kangandala, Missão Franciscana doBom Pastor, Centro de São José.Era dia de São José, dia da mãe, segundo domin-go de Maio, dia do trabalhador, 1º de Maio, dia demissa, dia de descanso, e dia de D.A.R., DistribuirAmor e Riqueza.As crianças estavam enfileiradas, nas escadariasda Escola, num alinhamento disciplinar salutar. Osmais novos de 5 anos à frente e os mais velhos, al-guns já com 13 anos, nos degraus de cima. Eramcentenas de formiguinhas devidamente vestidascom os seus bibes verdes e brancos, espelhandoesperança de melhores dias, na candura da suainocência.- A Escola do Bom Pastor, ela deseja boas vindasa você. Eh, eh, eh.Era este o refrão dos cânticos das nossas crian-ças, afinadíssimas, batendo palmas e dançando àmedida que cantavam. Quando ao pé delas chega-mos, estendiam os braços a apelar que nos chegás-semos para mais perto. A música era o silvo, do Bom Pastor, para que nosligássemos afetivamente. A emoção nossa foi de lágrimas, era muita sensi-bilidade da parte dos kandengues. Todos nós éramos mães ou pais, e até avós, daí oabraço físico que nos deram e o colo que disponibi-lizamos, por alguns minutos.Voltamos aos nossos carros, carregamos para de-

baixo da mulembeira, o muito ou pouco que nós, osnossos amigos e alguns mecenas nos foram dando aolongo das ultimas semanas, e que embora pesadosfardos de comida, óleo vegetal, livros, material esco-lar, medicamentos, roupa, calçado, muito carinho eamor, tinham o peso de penas.    Permitam-me associar o bocado que entrega-mos à primeira parte do nome da terra, que nos pa-receu pouco para tantas crianças, mas era muitopara quem nada tem. Kangaem língua nacionalKimbundo significa bocado, normalmente de pano,pequena toalha de mesa, guardanapo, resta-me di-zer que muitos bocados fazem uma grande toalha. Depois do nosso coração partido almoçamosnos rápidos do Porto Condo, no Rio Kwanza, de be-leza e cheiro e sensação do vapor da água a baternas pedras, encantadora.À noite o nosso veterano companheiro de muitasnoites bem passadas, Tony Jackson foi artista prin-

cipal de uma Gala de Beneficência para a Missão nohotel onde estávamos hospedados, onde arrecada-mos várias dezenas de Kwanzas aos integrantes dasdiversas operadoras turísticas, individualidades daterra, e amigos como o Órfão, o Alfredo da Confex,que connosco jantaram. A todos os doadores, directos e indirectos quedoaram e participaram aos longo de várias sema-nas, e no próprio dia, nesta campanha de recolhade donativos, aos activistas, voluntários, às irmãsque gerem a Escola do Bom Pastor do Centro deSão José, e aos integrantes da Caravana do amor, omeu muito obrigada. Nga Sakidila (Kimbundo), Sakididi (Kikongo),Twapandula (Umbundo).A nossa missão estava cumprida, a kanga com quenós tapamos um bocadinho do estômago daquelasnossas crianças, cujo único pecado original foi teremnascido pobres e aonde, encheu-nos o coração.
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A LINGUAGEM DO SILÊNCIONaquelas bandas de Canjinji, apareceumisteriosamente a verdadeira poesiacarnal: rosto deusificado, olhos multi-colores, cabelos negros de Kianda e um corpo to-do esponjoso. Era a Kayeye, um fogo de mulher,uma criatura perfeita aos olhos humanos. Mascomo a perfeição não é coisa do ser humano, fal-tava-lhe uma voz, uma voz que ficou presa nasgarras do silêncio, desde que veio ao feroz mun-do. Mas a mudez não anulava a sua abundante be-leza, pois simplesmente com o seu olhar virginalhipnotizava uma infinidade de homens, cujo de-sejo maior era comer a maçã da reincarnada Eva. Em sua benevolente alma, Kayeye carregavauma maldita maldição que lhe rasgava o desejoexcitante da vida. De tão bela que era, de tão sen-sual que era, de tão afável que era; ninguém lhepodia proferir palavras ofensivas, imundas oudesrespeitosas, se não a maldição erguer-se-ia eestender-se-ia para todos os que ali viviam. Um dia desses em que a lua decidiu não apare-cer, Kayeye saíu em passos camaleónicos, trans-bordando a beleza do seu maragnífico corpo portoda aquela região. Numa esquina chamada "Cin-quintinha", passou por um grupinho de jovenscurtindo um banzelo e a mandarem umas cucaspro peito. Um deles chamado Kwangwangwa,

masturbado num simples olhar, resolveu chamá-la e fê-lo de todas as formas possíveis, masKayeye continuou sua trajectória que não tinhacomeço nem fim. Kwangwanga por sua vez, irri-tado por ser ignorado diante dos kambas, já con-sumido pelo  que consumia gritou em alta voz:  - Hum, tipo num caga! Puta de merda! De repente tudo parou, o céu escureceu-se e osilêncio reinou. Nesse instante Kayeye desapare-ceu e com ela todas as vozes. Todos perderam a fa-la e começaram a comunicar-se através de gestos.Na noite deste mesmo tenebroso dia, Kayeyeapareceu no centro de Canjinji sob a forma deuma gigante pedra de cristal, cravada com aseguinte mensagem: «Quem não fala tambémcomunica». Em seguida, reapareceu a Kwangwangwa, en-quanto este estendia as bolas no seu quartinhode chapa, tentando buscar as vozes que se ti-nham evaporado com a misteriosa beleza deKayeye. Desta vez sob forma de uma pena de ga-linha, Kayeye pincelou no teto, onde justamenteolhava Kwangwangwa, deixando mais uma men-sagem: «A salvação está em tuas mãos».Kwangwangwa levantou-se assustado, já comuma faca na mão, procurava a misteriosa pena,mas encontrou apenas um nada, um vazio que o

engolia. Desesperado, arrojou-se no chão e logolembrou-se da mensagem que Kayeye o deixou.Rapidamente abriu as mãos, onde encontroumais uma mensagem: «Vai agora ao cemitério,desenterra a cova de um daqueles que andou aestigar os que não falam e queime o seu esquele-to. Aproveita o pó, joga-o ao cair da madrugadacom o cantar do galo e tudo se restituirá». Então, mesmo vibrando de medo, Kwang-wangwa saíu e fez tudo o que Kayeye lhe tinhaorientado. Mas nenhum galo cantou, pois o silên-cio encarregou-se de levar consigo tudo o que erasom. Portanto, a maldição do silêncio ali se insta-lou e tudo virou um vazio, restando apenasKayeye sob a forma daquela gigante pedra decristal com a sua pedagógica mensagem: «Quemnão fala também comunica».

AGOSTINHO GONÇALVES
(Membro do Litteragris)
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