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Objetivos do Simpósio 
 
 
 

O simpósio pretende abordar temas da história da África pré-colonial compreendidos 

entre os séculos XIV e XIX, tendo como objetivo conhecer pesquisas sobre dinâmicas 

históricas das sociedades africanas, discutindo suas estruturas políticas e econômicas, bem 

como as relações com outros universos e povos. Seguindo a tendência que rompe com visões 

estáticas e conceitos colonialistas, as abordagens devem privilegiar também as dinâmicas dos 

contatos externos, como as relações do continente africano com as redes comerciais 

estbelecidas com o Mediterrâneo, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. 

Eixos temáticos: 

• Religiões africanas; 

• Conceitos para o estudo dos encontros culturais na África - populações hifenizadas e  

agentes intermediários; 

• Transformações provocadas nas sociedades africanas pela dinâmica do comércio com o 

Índico e o Atlântico e o desenvolvimento de comércios baseado em demandas externas; 

• Cultura material e Artes Africanas, seus usos e colecionismos; 

• Experiências africanas na diáspora; 

• fontes e metodologias para a história da África; 

• Experiências no ensino da África e suas diáspora.
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O pó de marfim queimado e suas utilizações nas ciências: Dr. 
Pallas e a extração do açúcar do milho 

 
Ailton Junior de Paula Souza 

Graduando em História 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

ailtonjr97@gmail.com 
 
 

 A utilização do pó de marfim queimado como “carvão de osso” já era conhecida no 

século XIX, como é possível constatar nas divulgações científicas da época, em Portugal. Era 

usado como filtro de origem animal, na produção de vinho mascatel, como anti-inflamatório 

ou no tratamento de gastrite. Em outubro de 1839 foi publicado um artigo no jornal do Rio de 

Janeiro “O Monitor Campista” em que um cientista, nomeado de Dr. Pallas, utiliza dos seus 

conhecimentos acerca do carvão de osso, produzido a partir do pó de marfim queimado, e 

suas propriedades de capilaridade para fazer a extração do açúcar do milho, substrato para a 

produção de aguardente e papel, que consiste nos seguintes passos, resumidamente: 1) Colher 

e desfolhar as canas; 2) Ralar a cana e espremer a polpa; 3) Clarificar e filtrar o suco (parte na 

qual se utiliza o marfim queimado); 4) Evaporar e cozer o xarope e 5) Lançar o xarope nas 

formas e cristalizar o açúcar. Essa pesquisa tem como marco temporal a primeira metade do 

século XIX, no norte fluminense, em específico na cidade de Campos dos Goytacazes já que 

possuía uma elite regional que se interessava em por presas de elefante in natura e de objetos 

talhados, como é constatado nas diversas publicações regionais de vendas de peças talhadas e 

divulgação de mão de obra especializada na colagem desses objetos. René Gomes (2017) 

aponta que o projeto African Ivores Atlantic World: a reassement of Luso-African ivories tem 

mapeado cada vez mais a circulação desses marfins, extraídos da costa da África Ocidental, 

pela costa brasileira e Europa, assim como Rogéria Alves (2013) localiza registros de 

circulação de diversas peças in natura entre Luanda e a Costa Brasileira, no século XIX, que 

possivelmente servia para alimentar o consumo interno. As peças de marfim, por ser de alto 

custo e de difícil obtenção, devido os custeios de importação do continente africano, eram 

aproveitadas em sua totalidade e o principal objetivo desta pesquisa é identificar as análises e 

utilizações desses “restos” de marfim, como é o caso do pó de marfim queimado, e se o 

estudo do Dr. Pallas foi empregado nos engenhos de açucar no norte fluminense durante o 

século XIX. Os próximos passos da pesquisa consistem em mapear os registros de produção 

de aguardente dos 400 engenhos e 12 destilarias, como aponta Auguste de Saint-Hilaire em 



	  

	  

seu relato de viagem, na segunda metade do século XIX, assim como entrelaçar as 

divulgações científicas portuguesas – como é o caso de Jean Vigier e Manuel Coelho – com 

os historiadores locais – Júlio Feydit e Monsenhor Pizarro – para rastrear os resquícios do 

marfim africano em Campos dos Goytacazes. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

Agências africanas no médio Niger na primeira metade do XIX	  

 
Alexsander Lemos de Almeida Gebara 

Doutor em História 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

algebara@gmail.com 
 
 

 Na transição do século XVIII para o XIX, as dinâmicas comerciais e os trânsitos na 

bacia Atlântica estavam num momento de viragem. As revoluções e a aceleração da produção 

industrial na Europa, as independências no continente americano e a transição para a 

“segunda escravidão” eram acompanhadas por transformações no continente africano, em 

especial nas regiões conectadas ao tráfico de escravizados. Estas transformações não 

‘respondem’ apenas às dinâmicas Atlânticas mais amplas, mas justamente estão a elas 

relacionadas e por vezes tornam-as possíveis. Particularmente, entretanto, a postura 

abolicionista Britânica teria algum impacto nas regiões exportadoras tradicionalmente suas 

parceiras comerciais, mas não apenas isso. O grande ímpeto missionário, acompanhado da 

ampliação das explorações ‘geográficas’, resultou na ampliação das viagens ao interior do 

continente produzindo um conjunto de fontes escritas em línguas europeias que, se por um 

lado construiu uma imagem cada vez mais estigmatizada do continente e de suas populações, 

por outro, permite leituras distintas e deixa ‘indícios’ das participações e agências africanas 

nas dinâmicas internas em transformação, em especial na mediação entre os governantes 

africanos e as expedições diplomáticas/comerciais/missionárias ao longo do Rio Níger. Esta 

pesquisa explora esse conjunto de fontes com intuito de perceber as atuações de africanos que 

manejam mais de um repertório linguístico e cultural, procurando apresentar alguns dos casos 

de intermediação com consequências localizadas, mas importantes, para as relações anglo-

africanas em sua gênese no interior do continente no período em questão. Atuando como 

guias, intérpretes, mensageiros, entre outras funções, tais africanos foram fundamentais para o 

resultado das expedições. Há vasta historiografia e de vários matizes interpretativos sobre a 

conformação de grupos nas ‘margens’ do Atlântico que mobilizam mais de um repertório 

linguístico e cultural. Crioulos atlânticos, comunidades atlânticas, ‘intermediários’, elites 

crioulas, estão entre as denominações e interpretações a respeito dos processos que originaram 

estes grupos ou indivíduos, desde o início da formação do mundo atlântico no século XV até a 

contemporaneidade. Ênfases em habilidades específicas conformadas em zonas fronteiriças e 

comerciais, em formações de identidades coletivas, e na constância das conexões formando 



	  

	  

redes transatlânticas, estão entre as possibilidades de explicação dos processos vinculados à 

conjunturas políticas e econômicas determinadas Este trabalho procura compreender os 

horizontes de possibilidade desses indivíduos como tendo sido formados tanto pelo longo 

contato cultural ao longo da costa ocidental africana, derivado de séculos do tráfico de 

escravizados, como da conjuntura de aceleração dos fluxos comerciais e de trânsitos no 

Atlântico nesta nova dinâmica da primeira metade do XIX. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

As Ahosi – ou amazonas – do Daomé e o marfim como seu símbolo 
de distinção	  

 
Aline de Castro Radicchi 

Mestranda em História 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

line_radicchi@hotmail.com 
 
 

 As Ahosi, ou Amazonas, eram as mulheres do rei de Daomé. Viviam no palácio real e 

aderiram ao celibato, desempenhando papel como guardas de um exército. Assim, 

compunham um dos setores da sociedade daomeana que estava diretamente relacionado à 

realeza. Para assegurar a lealdade pessoal, cada rei fundou sua própria guarda, embora 

aparentemente sem dispersar a guarda estabelecida por seus predecessores. No reinado de 

Guezo particularmente, o exército de mulheres foi reorganizado, engrandecido e 

institucionalizado como um exército de "elite", colocando-as em igualdade com a força 

masculina. No Daomé, o palácio onde as ahosi permaneceram representava o centro político e 

religioso local onde eram realizados sacrifícios, planejamento de guerras, rituais, nomeações e 

a confirmação do pagamento de impostos. Além disso, era onde essas guerreiras se 

estabeleceram o que reforça sua importância. As ahosi, em contraste com as demais mulheres 

do reino, eram vistas também no trabalho como mensageiras, espiãs, artistas, assessoras 

políticas, ministras de estado e detentoras dos registros governamentais. Seus trabalhos eram 

recompensados pelo rei com dinheiro, tecidos, escravas, terras, etc. Dentre as guardas havia 

clara separação de funções existindo as que faziam a segurança pessoal do rei, as 

mosqueteiras, arqueiras e as caçadoras de elefantes. As caçadoras de elefante eram 

responsáveis por suprir o rei com o estoque da carne do animal e obter o marfim, material 

valioso no Daomé do qual eram feitos inúmeros objetos além de ser um item comercializado 

com outros povos. O marfim foi uma das raras matérias de origem orgânica suficientemente 

valorizada para rivalizar com matérias consideradas mais preciosas, de origem inteiramente 

mineral, como as gemas ou os metais nobres. Dessa forma, no Daomé, o marfim era utilizado 

apenas por membros da realeza, o que incluía as mulheres do rei. Neste trabalho, que é parte 

do resultado da pesquisa de mestrado que está em processo no Departamento de História da 

UFMG, tem se verificado a partir do estudo das fontes que se compõem de relatos de viagens 

do século XIX, a utilização pelas amazonas de inúmeros artefatos de marfim como pulseiras, 

braceletes, pingentes. Além disso, foi possível notar que ao caçar os elefantes, toda parte do 



	  

	  

animal era aproveitada, como por exemplo, a pele e o rabo do mesmo utilizado na feitura dos 

uniformes das próprias caçadoras. A partir desta pesquisa pretende-se compreender e analisar 

o papel dessas mulheres no Daomé, sua importância, e de que maneira o marfim era utilizado 

por elas de forma a imprimir-lhes prestígio e distinção. Perguntas surgem ao analisar as fontes 

que se referem a elas: Porque houve a criação de um grupo de mulheres somente para a caça 

de elefante? Qual a relevância do animal e do marfim para os daomeanos? Pensando nestas 

perguntas e as possíveis respostas, essa pesquisa permite uma série de suposições capazes de 

entender a importância dada ao marfim e as ahosi no Daomé. 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

O colecionismo de antiguidades egípcias no Brasil Imperial	  
 

André Onofre Limírio Chaves 
Mestrando em História 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
andreonofrelimirio@gmail.com 

 
 

 O colecionismo de antiguidades egípcias teve o seu auge, durante o século XIX. Após 

a invasão do Egito pelo general francês Napoleão Bonaparte, o Ocidente teve conhecimento 

das riquezas produzidas no tempo dos faraós, que até então se encontravam escondidas pelas 

areias do Saara. Nesse período, o passado do antigo Egito começou a ser revelado por meio de 

escavações legais e ilegais. Grandes museus europeus, como o Museu Britânico, o Louvre e o 

de Turim aproveitaram a oportunidade de “rechearem” as suas salas com antiguidades 

egípcias, constituindo as principais coleções do gênero, existentes fora do Egito. O anseio por 

obter peças do passado egípcio, tanto na esfera pública quanto na privada, foi denominado 

como egiptofilia. No processo de formação de coleções egípcias oitocentistas, o Brasil 

também cumpriu um papel. Em 1826, chegou ao porto da cidade do Rio de Janeiro o primeiro 

lote de antiguidades desse gênero, composto por múmias, sarcófagos, ushabits, utensílios 

funerários, estelas e outros objetos da vida cotidiana no antigo Egito. Todo esse material foi 

adquirido pelo Estado Imperial e enviado para o Museu Nacional, a primeira instituição 

museológica do Brasil. Para além de funcionar como curiosidade, essa coleção auxiliou na 

criação de narrativas sobre o passado brasileiro. Eruditos do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, juntamente com profissionais do Museu Nacional, observaram a necessidade de 

encontrar marcos para a construção de um imaginário sobre as origens da nação a partir dos 

seus possíveis vínculos com sociedades antigas ditas “civilizadas”, como a egípcia, criando 

interpretações das peças para esse fim. O Museu Nacional não foi o único espaço do Império 

a ser agraciado com uma coleção egípcia. Os aristocratas Amélia Machado Cavalcanti e 

Diogo Velho Cavalcanti, na segunda metade do século, adquiriram antiguidades egípcias para 

compor uma coleção pessoal. A existência desse conjunto em âmbito privado demonstra que a 

egiptofilia se fez presente na Corte, após a chegada da coleção egípcia na instituição museal 

carioca; o que motivou outros indivíduos a se encantarem pela cultura material daquela 

civilização e os instigou a colecioná-la. De fato, não foi apenas aquele casal que possuía esse 

tipo de objetos. Outros membros importantes da sociedade carioca, como Felipe Lopes Netto 

e Francisco Guimarães, compraram artefatos do gênero em suas viagens ao Velho Mundo e, 



	  

	  

posteriormente, os doaram ao Museu Nacional. É objetivo dessa comunicação abordar as 

intencionalidades que moldaram o colecionismo de antiguidades egípcias no Brasil Imperial, 

apontando as evidências dos motivos que levaram à recolha desses itens, tanto no âmbito 

institucional quanto no privado. Ao longo da análise, será demonstrado como o colecionismo 

de antiguidades do Egito serviu antes à criação de uma imagem para a nação calcada na 

celebração do passado dos nativos da terra, que à construção de discursos sobre a história dos 

povos do continente africano. 
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 Esta pesquisa propõe o estudo da obra História do Congo, organizada pelo Visconde 

de Paiva Manso, publicada postumamente pela Real Academia Real de Ciências de Lisboa em 

1877. Trata-se de uma compilação de mais de duzentos documentos sobre o antigo reino do 

Congo, abarcando o período de 1492 até 1722. O Visconde de Paiva Manso atuou como 

advogado de Portugal na disputa pela Bacia de Lourenço Marques – atual Moçambique – 

contra a Grã-Bretanha em 1871, evento em que construiu o argumento do “direito histórico” 

para garantir a vitória lusitana. A hipótese da pesquisa é que a obra História do Congo 

compõe o projeto colonial lusitano para obter a hegemonia na região da foz do Rio Congo 

perante as potências europeias do período. O objetivo da pesquisa é revelar as 

intencionalidades inscritas na produção desta obra amplamente utilizada por historiadores 

africanistas. Esta compilação é uma das primeiras de várias compilações publicadas pelo 

governo português ao longo dos séculos XIX e XX. A pesquisa pode indicar a construção de 

uma estratégia editorial posta em prática ao longo de décadas que buscou legitimidade na 

positividade de documentos históricos para perpetuar tropos discursivos colonialistas. 
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 O presente trabalho faz parte de nossas trajetórias de pesquisas e estudos sobre a 

implantação, desenvolvimento e fortalecimento da educação escolar nos Quilombos do 

Paraná. Nosso objeto de pesquisa são as relações étnico-raciais, no Quilombo e as práticas 

curriculares. O objetivo central é analisar e refletir a partir das vivências de lutas e resistências 

pulsantes nos quilombos possibilidades de desenvolver e aprimorar práticas curriculares 

emancipatórias, onde o quilombo é o território com vez e voz. A escolha justifica-se mediante 

o atual cenário que sinaliza retrocessos e ataques racistas sistemáticos aos quilombos. Assim, 

é vital visibilizar sobre os significados do reconhecimento institucional/legal, sobretudo, a 

conquista, o fortalecimento e necessidade urgente de ampliar direitos, aqui, destacando o 

direito à educação nos territórios quilombolas. A metodologia empregada é qualitativa, com 

uso do método etnográfico, mediante observação participante, entrevistas abertas, 

registros/notas de diário de campo. Como resultado geral destacamos que o Quilombo por si, 

se constitui num espaço pedagógico fundamental para compreensão das relações étnico-

raciais na dimensão da resistência e re (existência), propiciando saberes de vida e experiências 

para confecção de uma cartografia curricular emancipatória, construída à luz de pelejas, 

tensões e conflitos pelos quilombolas. 
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 Esta apresentação busca fazer um balanço histórico e crítico sobre as pesquisas 

arqueológicas em Angola. Em um primeiro momento, na então colônia de Angola, a 

arqueologia pode ser dividida em três fases: o primeiro ligado a pesquisas de cunho 

antropobiológico; o segundo inserido nas pesquisas ocorridas no âmbito das atividades 

mineradoras da DIAMANG e o terceiro após a morte de Mendes Correia, e uma iniciativa de 

uma pesquisa científica não atrelada ao discurso colonialista. Após a independência pouca 

foram as pesquisas feitas, principalmente devido a guerra civil em curso. Já no século XXI, a 

arqueologia toma novo impulso, com a candidatura da cidade de Mbanza Kongo como 

patrimônio da humanidade. Na comunicação traremos uma crítica das diferentes abordagens, 

e como estas se relacionaram com o desenvolvimento da arqueologia em outras partes do 

continente africano. 
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 As relações afro-europeias ao longo da costa ocidental africana durante a era do tráfico 

foram marcadas por dinâmicas de negociação e conflito. Períodos de relativa paz coexistiam 

com momentos de conflitos envolvendo as autoridades locais africanas. Comerciantes 

europeus e agentes africanos frequentemente discordavam sobre os termos da negociação, as 

taxas ou "costumes" a serem pagos, a qualidade dos escravos vendidos pelos reis e seus 

intermediários, o tratamento dispensado aos diretores dos fortes ao longo da costa africana, 

entre outros momentos de tensão. Essas disputas eram usualmente resolvidas durante as 

"palavras" - espécie de tribunal local para julgar os casos de disputas entre europeus e 

africanos, uma instituição comum na África Ocidental. A proposta dessa comunicação é 

explorar o significado dessa instituição, e como ela reforçava o poder das entidades políticas 

africanas frente a presença europeia no litoral, focando-se no Golfo do Benim e, 

especificamente, no reino do Daomé durante o século XVIII. Assim, pretendo demonstrar a 

importância e o reconhecimento dessa instituição, dessa forma reforçando a ideia de 

"pluralismos legais" no Golfo do Benim - já representado, para outra área, pelo Tribunal dos 

Mucanos em Angola -, e o alcance e limite das autoridades europeias - os portugueses em 

particular - na região. 
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 O presente trabalho tem como objetivo discutir os rituais de caráter jurídico na costa 

da Senegâmbia no século XVI buscando analisar a importância desse tipo de ritual para a 

organização social das comunidades costeiras praticantes de religiões chamadas, por parte da 

historiografia, de locais. Para isso, será utilizada a documentação comumente categorizada 

como relatos de viagem, produzida por viajantes europeus ibéricos, principalmente. Ao longo 

da análise, que será contextualizada pelos relatos documentais, também serão discutidos os 

conceitos empregados para esse fim, a saber: "ritual", "jurídico", "religião local". 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

Colonização e deturpação: São guerras que Exu perdeu? 
 

Claudia de Vilhena Schayer Sabino 
Doutora em Química 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 
sabinoc@pucminas.br 

Magda Moreira Pinto 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 

itarande@yahoo.com.br 

Regis Moreira Pinto 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 

ch.regis7@yahoo.com.br 
 
 

 A África é o lugar de origem de todas as religiões (KRÜGER, 1995). Nascida da 

experiência e profunda reflexão dos antepassados, a religião africana fornece respostas para a 

agitação do espírito. O candomblé, a tradição estudada nessa pesquisa, baseia-se no culto aos 

orixás. Conceitualmente é uma religião brasileira de origem africana. (BARBOSA et al., 

2017). Esse trabalho teve como objetivo o estudo do orixá Exu que é o primeiro orixá, é filho 

dos princípios universais, do masculino e do feminino. Nasceu menino e sentia muita fome. 

Comeu então todos os peixes, mamíferos, pássaros e animais. Continuou com fome e comeu a 

mãe, o que fez com que ele compreendesse os segredos do universo feminino. Por isso Exu é 

andrógino. É homem e mulher, o elo entre a vida divina e a vida dos seres que habitam a 

Terra. Quando Exu quis comer o pai, esse se rebelou e com os conselhos de Orumilá, lutou 

com o filho e o convenceu a regurgitar tudo que havia comido inclusive a mãe (DRAVET, 

2015). Os primeiros missionários cristãos que chegaram à África, assim como os que tiveram 

os primeiros contatos com a religião africana no Brasil, assustados com a força e o poder de 

Exu, o assimilaram ao Diabo e fizeram dele, o símbolo da maldade e do ódio. A 

desconstrução, desqualificação ou distorção do universo simbólico, caracterizou o contato dos 

povos europeus com a tradição africana. A demonização de Exu foi dominação e opressão, 

que foram mais vantajosos, ao opressor, que a tentativa de extinguir ou de anular o oprimido 

(OLIVEIRA, 2017). No Brasil, há violência e preconceito contra o candomblé, manifestados 

em ataques de diversos tipos. (Revista IHU, 2017; O GLOBO, 2014; CORREIO, 2019; UOL. 

2011). Existem também, alguns grupos religiosos contrários ao candomblé que travam uma 

guerra espiritual contra o diabo e tem uma visão diabolizada das religiões afro-brasileiras, o 

que resulta em mais violência, preconceito e discriminação contra os grupos religiosos de 



	  

	  

tradição africana. (CAVALCANTI, 2016). Só compreendemos, aceitamos e admiramos, o que 

conhecemos e divulgar resgatar e discutir a beleza e pureza das tradições africanas e de Exu, 

sejam talvez formas de combater e lutar contra o preconceito e a violência. Por desejarmos 

isso, realizamos essa pesquisa. 
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 É certo que a Literatura, enquanto expressão artística, não tem compromisso com a 

verdade; entretanto, ela não deixa de ser registro de épocas, de culturas e, por isso mesmo, de 

servir de fonte histórica e epistemológica. Neste sentido, a proposta deste trabalho é observar 

como as manifestações literárias angolanas, do final do século XIX e início do século XX, se 

configuram de modo a se tornarem um dos principais instrumentos na luta pela independência 

do país. Escritores como Agostinho Neto, António Jacinto e Luandino Vieira, por exemplo, 

através da união entre arte e engajamento, assumiram efetivamente o projeto político desta ex-

colônia portuguesa e, igualmente, pensaram o sujeito africano nesse cenário vindouro. Assim, 

a análise incidirá de modo a traçar um paralelo de observação histórica entre passado e 

presente, bem como o resultado dessas manifestações na contemporaneidade, visando, para 

tanto, o conceito de afrofuturismo, cunhado por Mark Dery, na década de 1990, como forma 

de continuação e inserção desse projeto angolano pró e pós independência no cenário global. 
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 Este resumo apresenta uma proposta de comunicação que tem como central as 

discussões que circundam a produção historiográfica sobre História da África pré-colonial, 

mais detidamente sobre o período entre o fim do século XVI e começo XVII, para o qual 

aponta grande parte das fontes que trabalharemos. De acordo com aquilo que depreendemos 

da historiografia analisada, procuramos criar uma comunicação capaz de confrontar diferentes 

abordagens sobre as expressões sociais dos sujeitos africanos na esfera religiosa de 

socialização. As obras que discutiremos, com especial atenção ao giro que Manuel Bivar de 

Abrantes realiza em sua tese de doutorado defendida em 2018, nos dão base para a 

observação das fontes portuguesas (descritivas da região da Senegâmbia na África Ocidental) 

e nos possibilitam uma análise mais bem estruturada sobre como a historiografia vem 

produzindo conhecimento sobre a África. Para tanto, a chave da religião é fundamental, e é 

dela que partimos para colaborar com a produção africanista por meio da conjugação de 

trabalhos já realizados e que nos ajudem em uma formulação bem orientada 

epistemologicamente sobre as religiões africanas e a agência perceptível - inclusive - por meio 

destas. 
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 Este comunicação tem por intenção analisar a produção, uso interno e comércio de 

couro na Senegâmbia entre 1580 e 1700 com base em relatos de viagem produzidos à época, 

além de tradições orais recolhidas no século XX. Buscaremos entender o comércio atlântico 

que se desenrolava na região em geral, fazendo a análise específica do comércio do couro, que 

inferimos ser uma das três principais mercadorias de exportação da Senegâmbia neste 

período, no sentido da oferta, demanda e volume comercial. A intenção é perceber a 

diversidade e a complexidade das relações mercantis entre os europeus e os povos 

senegambianos durante o período Moderno. 
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 São os traços arquivísticos legados pelos extensos processos inquisitoriais que 

podemos materializar nosso objeto de estudo; Catharina Juliana e começar a recontar sua 

trajetória. Catharina Juliana foi uma mulher escravizada que viveu no Reino de Angola 

durante as primeiras décadas do século XVIII. Nascida em Luanda, ela posteriormente se 

muda e se torna moradora em Ambaca, importante cidade para rotas comerciais atlânticas. Ela 

ia acompanhando seu senhor e companheiro João Pereira da Cunha. Ele era Capitão-mor de 

Ambaca, e assim controlava o tráfego e tráfico comercial do interior de Angola para a costa, e 

vice versa. Em 1749 ambos João e Catharina são acusados de heresia e feitiçaria pela 

Inquisição portuguesa. Em 1750 são presos em Lisboa. Em 1752 morre João Pereira da 

Cunha, Catharina morre em 1763 ainda nos cárceres secretos. Em 1765 consta nos autos a 

absolvição e inocência de João Pereira da Cunha, não há menção a Catharina Juliana. 

Trabalhamos com a perspectiva que a Inquisição é uma ferramenta, ou se quisermos ser mais 

foucaultianos, uma das tecnologias, do projeto colonial português em Angola, um projeto 

homogeneizante e de aculturação. Portanto, entender como funcionava a Inquisição 

portuguesa em Angola é de vital importância para nossa pesquisa. Acusar Catharina de herege 

é confirmar a permanência da espiritualidade e dos ritos religiosos centro ocidentais africanos. 

Tratá-la como feiticeira, crime inquisitorial geralmente associado a mulheres, é colocá-la em 

confronto com uma feminilidade europeia, mesmo que tal performance do feminino fosse 

desaprovada pela Igreja. Tratá-la como escravizada, mesmo quando fica aparente no decorrer 

do processo que ela já tinha recebido sua carta de alforria, é uma violência, exercício de 

dominação continuado, específico e possível pela sua raça e naturalidade angolana. É 

interessante notar que Catharina Juliana é acusada conjuntamente com João Pereira e após 

uma análise mais cuidadosa percebemos que ambos os processos abundam em informações a 

respeito não só sobre nossa personagem histórica, mas principalmente, sobre o contexto que a 

produziu. Nosso objetivo para essa comunicação é focar nos aspectos que nos permitem 

construir uma análise do tratamento de gênero, cor e condição pela Inquisição portuguesa, a 



	  

	  

partir da comparação entre os processos de Catharina Juliana e João Pereira. Esperamos assim 

entender um pouco mais do papel da ortodoxia católica na construção do colonialismo 

angolano. 
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 O objetivo desta comunicação é fazer uma discussão teórico metodológica acerca do 

estudo da escravidão no continente africano. Partindo de uma crítica aos estudos históricos e 

antropológicos que tentam encontrar uma essência africana, portanto continental, a esta 

instituição, serão discutidas abordagens em escala local como alternativa, e em como estas 

podem se associar e trazer novas perspectivas de conhecimento ao tema. 
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 Devido à intensificação da presença europeia na costa da África Ocidental no decorrer 

do século XVI, as populações próximas às margens de rios e do oceano sofreram 

transformações sociais e econômicas com estes novos comerciantes que vinham do mar. 

Nesta apresentação, busca-se compreender os impactos que esta presença causou nos centros 

urbanos africanos, pois, com a chegada de caravelas que almejavam a captura ou a compra de 

escravizados. Segundo as fontes analisadas ao decorrer dos séculos XVI e XVII, certas 

localidades às margens do Rio Gâmbia e em Serra Leoa são descritas de formas diferentes 

pelos seus observadores europeus. Nossa análise mapeia os centros urbanos que sofreram 

modificações conforme a presença europeia se intensificava e o que estas mudanças 

significaram para os africanos. 
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 A ineficácia da abolição legal portuguesa do tráfico atlântico de escravos de 1836 em 

erradicar tal atividade em Angola é fenômeno bastante conhecido e explorado pela 

bibliografia. Mesmo assim, a possibilidade de futuro encerramento da atividade, assim como 

a necessidade orçamentária de arrecadação da administração colonial, como também já 

bastante apontado pela historiografia, incentivaram a expansão de novas atividades 

econômicas, baseadas na exportação de gêneros coloniais – o chamado “comércio lícito”. Tais 

práticas econômicas, que envolviam diversos agentes do litoral e interior do continente, 

causaram profundas transformações sociais na região. No caso do Planalto Central, região que 

no século XIX se encontrava fora da jurisdição colonial portuguesa, a produção, 

comercialização e circulação de gêneros como o marfim e a cera envolveram diversos agentes 

centro-africanos que não eram provenientes das linhagens dominantes, principalmente na 

formação e liderança das caravanas de longa distância. O objetivo dessa comunicação é 

explorar, numa perspectiva de história social, as dinâmicas envolvidas pela circulação de uma 

multiplicidade de produtos envolvidos nesse comércio (marfim, cera, goma copa, fazendas, 

pólvora, aguardente, armas, contarias, corais, enxadas, animais e muitos outros), atentando 

para as estratégias e escolhas pessoais dos sujeitos que o protagonizavam: os comerciantes 

sertanejos, que chefiavam as caravanas e tinham de lidar simultaneamente com as chefias 

africanas, a administração colonial portuguesa do litoral e as casas comerciais que os 

contratavam – principalmente de Benguela; os seus intermediários africanos, que auxiliavam 

na administração das caravanas – os chamados pombeiros, macotas e quissongos, que usavam 

o comércio como oportunidade de ascensão social e mobilidade física; e os carregadores que 

formavam as caravanas, cotidianamente barganhando as suas sobrevivências, além de também 

se desenvolverem eles próprios como pequenos comerciantes nas redes do interior do 

continente. Apresentando os resultados parciais do levantamento de dados realizado para 

minha pesquisa de mestrado, foram usados os cadernos do sertanejo António Francisco 



	  

	  

Ferreira da Silva Porto, comerciante português nascido no Porto, que residiu no interior de 

Angola desde 1840, até o seu suicídio em 1890 – sendo utilizados o primeiro conjunto que 

Silva Porto enviou para serem publicados na metrópole, com apontamentos escritos entre 

1846 e 1869. Tal fonte é especialmente frutífera para tal objetivo, pois ele registrou em tais 

cadernos, alimentando-os diariamente durante a sua carreira nos sertões, o cotidiano da 

sociedade caravaneira e das redes de comerciantes sediados no reino do Bié, que iam lidando 

com as lógicas socioeconômicas africanas ao mesmo tempo em que alimentavam uma 

demanda crescente de produtos para o centro do capitalismo industrial, em franca expansão. 
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 Minas Gerais, desde seus primeiros anos, tornou-se um dos agrupamentos com maior 

diversidade étnica da América Portuguesa. Em poucas décadas, havia se fundado uma 

sociedade complexa do ponto de vista étnico e cultural, com vilas, muitos arraiais e extensa 

rede de comunicação e comércio com outras capitanias. Encontrava-se, em seu território 

escravizados das mais diversas áreas do continente africano. A diáspora destes povos trouxe 

para esta região o maior contingente de indivíduos, tornando-se, inclusive, numericamente 

superior a qualquer outro grupo de habitantes das Minas do Ouro no dezoito. Os dados da 

importação de escravizados africanos em Minas Gerais são espantosos. Dos anos iniciais 

1699, até 1717, estima-se que 2.600 africanos por ano entraram no território, crescendo entre 

1717-1723 com a marca de 3.500 a 4.000 novos escravizados, e nos anos de 1723 a 1735, 

entre 5.700 a 6.000. Entre 1739 e 1741, atingiu-se o auge das importações, chegando a 7.360 

o número de africanos escravizados trazidos anualmente de forma involuntária. E, na década 

de 1750, ocorre uma redução para 5.900 e, depois ocorre uma queda contínua, até chegarmos, 

em 1760 a uma média de 4.000 africanos importados por ano (RUSSELL-WOOD, 2005, 

p164). Diante desta grande quantidade de africanos, os estudos da Diáspora africana vêm 

analisando a agência dos mesmos e mostrando como eles crioulizaram e/ou africanizaram as 

regiões onde viveram. A presente proposta de comunicação se insere neste campo de estudos, 

pretende analisar as ações transgressoras e subversoras dos músicos e dançarinas de origens 

africanas na sociedade mineradora ao longo do século XVIII, no intuito de refletir sobre a 

contribuição dos mesmos para o processo de africanização nesta região. Para tanto serão 

apresentados documentos que evidenciam as normas da Igreja acerca das músicas que 

deveriam ser tocadas nas Igrejas e festejos das irmandades, e o descumprimento das mesmas 

pelos africanos, que tocavam instrumentos de origens africanas, e dançavam e cantavam 

canções em línguas também africanas durante as missas e as festas. 
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 Esta comunicação tem o intuito de discutir uma primeira análise acerca das dinâmicas 

comerciais do ferro na região denominada de Rios da Guiné durante o século XVI. Para a 

região interiorana da África Ocidental, a presença do ferro e os processos de sua 

transformação foram bem estudados, principalmente entre as sociedades islamizadas - tidas 

como as que apresentavam uma organização estatal e hierarquia sociais. O panorama destes 

estudos é oposto quando apontamos nosso olhar para a região costeira, mais precisamente os 

Rios da Guiné. Nesta região, acredita-se que a presença do ferro e a tecnologia para a 

transformação do mesmo se deu apenas com a chegada dos povos Manes islamizados no 

processo conhecido como Invasões Manes (1545-1606). Do contato estabelecido a partir da 

costa atlântica entre europeus e africanos, desde o século XV, vários relatos foram produzidos 

por viajantes e comerciantes preocupados em registrar informações de seu interesse sobre 

aquelas terras. Baseado nessas informações, a análise deste trabalho recairá sobre a presença 

do metal entre os povos dos Rios da Guiné, preferencialmente no período anterior às Invasões 

Manes. A principal linha de análise se baseia na identificação da demanda comercial e 

agência dos habitantes da costa em relação ao ferro a partir da inserção do comércio atlântico. 

As reflexões e conclusões que esta exposição procura levantar englobam a problematização 

da narrativa acerca da influência dos Manes e a presença da utilização do ferro pelos povos da 

costa. 
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 A comunicação pretende ascender o debate sobre o poder feminino na África pré-

colonial. A partir da fonte Kebra Negast, refletiremos sobre o local da mulher na política do 

reino de Axum, Etiópia. Makeda, a célebre Rainha de Sabá, que viveu aproximadamente no 

século X A.C., conduz a reflexão sobre a antiguidade dos governos das mulheres na África. 
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 No final dos Seiscentos, o Estado de Uidá, na África Ocidental, era descrito como 

situado em ampla planície, terras férteis e com produção agrícola capaz de atender à 

população e mesmo a outras localidades. Os seus habitantes empregavam-se na agricultura, na 

manufatura têxtil e como artífices em atividades diversas. Contudo, era o crescente papel do 

reino africano como centro de comercialização e atividades ligadas ao tráfico Atlântico de 

escravizados que produzia riqueza e o constituía com mais poder capaz, por exemplo, de 

contratar força militar estrangeira. No final do século XVII, o seu porto tornava-se o principal 

embarcadouro de cativos de todo o Golfo do Benim. A mais recente escala do tráfico humano 

de africanos, atualizada pelo projeto Trans-Atlantic Slave Trade Database, estimou que, mais 

de 12 milhões de escravos embarcados nos navios europeus entre 1501-1867, 16% era 

proveniente dos portos do Golfo do Benim. Em toda África, o porto de Uidá ocupou a 

segunda posição desse infame comércio com mais de 1.004.000 pessoas traficadas. Com a 

conquista do reino pelos daomeanos, em 1727, os seus habitantes são obrigados a partir em 

exílio para o entorno do Lago Ahémé e para diversas localidades costeiras a leste da Costa 

dos Escravos, iniciando outra intensa fase de migrações, demarcações de fronteiras étnicas, 

compartilhamento de ações políticas e de incorporação em novos grupos sociais. Parcela 

desses habitantes manteve-se sob o governo da antiga linhagem governante e, por mais de 

quatro décadas, lutaram pela reconquista do território ancestral. Nessa conjuntura, muitos 

foram escravizados e cruzaram o oceano em nova e intensa diáspora. Em nossa pesquisa, 

revelamos que os habitantes do reino de Uidá aparecem em fontes portuguesas Setecentistas 

como couranos(as)/coiranas, forma como portugueses traduziram o nome de um dos grupos 

étnicos que habitavam àquele pequeno Estado africano. Este mesmo etnônimo, relacionado à 

região costeira do Golfo do Benim, também é encontrado em diversos registros documentais 

da América Portuguesa, especialmente, da capitania de Minas Gerais do Séculos XVIII. Esta 

pesquisa analisa a origem do reino de Uidá e o impacto de sua inserção no tráfico 

transatlântico de pessoas escravizadas, que ao fim e ao cabo, acelerou o seu desenvolvimento 



	  

	  

econômico e, simultaneamente, o seu declínio, com a conquista do seu território por outra 

força africana a partir de 1727. Além de revelar a diáspora dos povos do referido reino 

litorâneo para localidades da capitania de Minas Gerais Setecentos, na América Portuguesa, e 

a ação social destes indivíduos em novo território. 
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 O presente trabalho pretende discutir e analisar algumas questões referentes ao ensino 

de história da África e da cultura afro-brasileira, especificamente relacionadas ao tema do 

tráfico atlântico de africanos escravizados. Parte dessa discussão se concentra na analise da 

historiografia sobre o tráfico de escravos africanos, abordando seus aspectos fundamentais, 

como por exemplo, a demanda e oferta de mão de obra escrava africana para o tráfico, o 

impacto do tráfico de escravos para as sociedades e economias em África, entre outras 

questões triviais sobre esse estudo. Essa discussão visa poder situar a importância desse tipo 

de historiografia para a produção brasileira sobre a diáspora africana, tais como a escravidão e 

a presença de africanos e seus descendentes no Brasil, como elemento que contribui para a 

compreensão da trajetória de africanos e africanos no Brasil, levando em conta seus aspectos 

culturais, sociais e econômicos isto é, demonstrar a relevância tema do tráfico atlântico de 

africanos escravizados para o ensino de história da África e para os estudos africanos no 

Brasil, apresentando referenciais historiográficos importantes, que estão presentes na maior 

parte das produções historiográficas brasileiras sobre o tráfico de escravos. A partir dessa 

discussão, será observado, que tipos de abordagens vem sendo produzidas e encontradas nas 

produções didáticas em geral, em especial o livro didático, acerca do tema do tráfico de 

africanos escravizados, considerado como temática inerente dos estudos sobre o ensino de 

história da África e da cultura afro-brasileira no Brasil, principalmente a partir das demandas 

da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório esse tipo de ensino da educação básica brasileira, 

inclusive com reflexos para o ensino superior. Por isso, a importância de observar qual(ais) e 

de que tipo(s) de abordagens vem sendo produzidas no âmbito do ensino de história dos 

bancos escolares, em especial o do ensino de história da África e cultura afro-brasileira. 

Portanto, ao entender o tema do tráfico atlântico de africanos escravizados como um problema 

historiográfico, temos a possibilidade de compreendê-lo melhor usá-lo como ferramenta de 

observação para perceber de que forma essas questões aparecem, e se aparecem, nas 



	  

	  

produções didáticas e nas salas de aula, bem como, compreender também como esse tipo de 

conhecimento (tráfico de escravos) é produzido didaticamente. 
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 A trajetória intelectual de Beatriz Nascimento fora interrompida pelo seu assassinato 

que teve ares de racismo e lesbofobia. Porém aqui se faz não só memória da estudiosa como 

tenta se apoiar em suas perspectivas para o estudo da história no Brasil e as reverberações que 

as instituições negras têm de suas matrizes africanas. Em um trabalho intitulado Kilombo e 

memória comunitária: um estudo de caso, publicado originalmente na revista Afrodiáspora de 

1985, Nascimento coloca-nos a par não só das mudanças na concepção de quilombo durante o 

escravismo brasileiro (MOURA, 1994), como também a vasta semântica que o termo teria nas 

sociedades da região que viria a se tornar a Angola atual. O objetivo proposto para esta 

apresentação é dar continuidade às indagações feitas pela autora, estabelecendo correlações 

com outros estudos que se não focam especialmente em quilombos (MATTOSO 2003; 

MARQUES 2009; SYMANKSI & SOUZA, 2007), transversalmente perpassam pelo tema. 

Dentre as primeiras dificuldades encontradas para resolução dos problemas, tem-se à época a 

falta de geógrafos, antropólogos e linguistas que poderiam ter contribuído para uma melhoria 

de sua investigação o que bem poderia modificar em alguns nuances suas preposições. Em 

todo caso, algumas dessas dificuldades podem ser contornadas aqui em duas medidas: Quanto 

ao caso dos trabalhos pós Beatriz Nascimento, sejam estudando as movimentações políticas 

no Brasil (MARQUES 2009), sejam em Angola (CURVELO, 2014; WEBER, 2014), onde a 

autora entende a origem matriz dos quilombos brasileiros. E quanto a arqueologia, onde 

algumas pesquisas se fazem cruciais para a constatação a partir dos vestígios materiais de 

ligações específicas com culturas materiais africanas (FUNARI, 2001; SYMANSKI, 2014). 

Se tratando em especial dos ambundos e bacongos que deixaram talvez as maiores marcas 

culturais na constituição de nosso país (LOPES, 2003; DE CASTRO, 2001), uma abordagem 

que investigasse de maneira sincrônica os artefatos encontrados no Brasil com os de Angola 

em muito nos elucidaria sobre as intervenções diretas destas populações. A partir de então 

outras questões podem ser abordadas. O caso das características climáticas e de revelo dos 

assentamentos quilombolas brasileiros por exemplo, especialmente as do cerrado, que se 



	  

	  

assemelham com as formações dos acampamentos em savana. A autora desdobra a indagação 

sobre se seria possível referenciar a “formação de um quilombo aqui (no Brasil) e suas 

origens territoriais e de composição étnica em Angola”. Por fim a continuidade das culturas 

africanas, tudo isso pode se integrar aos debates que o africanismo e o crioulismo 

(MARCUSSI, 2009; MARCUSSI 2011) deram aos trabalhos acadêmicos. Exemplos de 

intelectuais territorialmente africanos (FU-KIAU, 2001; BATSÎKAMA, 2010) podem ser 

contrastados com a intelectualidade diaspórica (GILROY, 1993; SANTOS, 2012 

NASCIMENTO, 1980) para enfim progredir-se nos levantamentos que a autora propõe. 
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 Esse trabalho tem como objetivo analisar as práticas de guerra entre os Sapes da região 

de Serra Leoa no século XVI. O termo “Sapes”, foi genericamente utilizado para descrever 

diferentes grupos identitários que habitavam o espaço entre o Rio Nunes e o Cabo do Monte, 

no noroeste africano. Essa região inclui a chamada Serra Leoa, que nas fontes portuguesas se 

estende da Ilha dos Ídolos (Ilha de Los) até o Cabo do Monte e compõe a região denominada 

pela historiografia de "Grande Senegâmbia". Apesar da denominação genérica, é possível 

perceber diferenças marcantes entre as nações (para utilizar o termo das fontes dessa análise) 

que formam esse grupo. Observar suas armas e a produção delas, suas organizações, seus 

preparativos para o combate e, quando possível, seu imaginário sobre esses combates nos 

permite fazer o importante exercício de diferenciação dessas nações Sapes. Além disso, 

conhecer esse aspecto dessas sociedades é uma importante etapa para a compreensão dos 

embates protagonizados pelos Sapes na expansão Mane-Sumba, que ocorreu entre 1540-1560. 

O estudo é necessário também, e por isso recuaremos nossa análise para antes da década de 

1540, para percebermos como se davam às relações de guerra e paz antes da interferência 

exógena dos Mane sobre a região e as relações entre as nações Sapes. Ainda devido à 

expansão Mane-Sumba não pretendemos estender a análise para além da década de 1580 a 

fim de não nos depararmos com práticas introduzidas entre os Sapes pelos invasores Manes. 

Utilizaremos como fontes principais em nossa análise os relatos de viajantes europeus que 

descreveram a região, seus habitantes e seus costumes nos séculos XVI. Nos valeremos dos 

conceitos de Representação e Dialogismo para a análise dessas fontes documentais a fim de 

romper o filtro de alteridade europeu e realizar uma história de africanos e não das 

representações que deles fazem os viajantes. 
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 O objetivo principal deste paper é analisar os itinerários do marfim in natura 

proveniente de Angola, bem como compreender a dinâmica de circulação desta matéria-

prima, que ocupou um lugar considerável na pauta das exportações comerciais entre Lisboa e 

Angola. A partir do estabelecimento do monopólio régio do marfim in natura, no ano de 

1769, realizou-se uma busca em fontes históricas sobre a movimentação do marfim, entre os 

anos de 1749 a 1789, com a intenção de se verificar os impactos deste monopólio e 

compreender os motivos para a extinção dos contratos do marfim para Angola. As fontes 

utilizadas para este trabalho incluem um levantamento realizado em Portugal, Brasil e 

Angola, especialmente de cartas, ofícios e mapas sobre a movimentação das embarcações que 

transportavam marfim in natura. Essa documentação, de natureza administrativa, produzida 

pelos governadores e capitães-generais, contratadores e provedores da Fazenda Real de 

Angola, são estudadas a partir de uma análise quantitativa, mas também qualitativa, num 

exercício de leitura a contrapelo das fontes, que objetiva elaborar um retrato sobre a 

circulação do marfim in natura, em especial a partir das relações estabelecidas entre africanos 

e europeus, para operação deste comércio. 
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 O século XIX foi caracterizado pela emergência do colonialismo, com isso, foi 

necessário que as potências europeias encontrassem novas ideologias que legitimassem as 

suas novas práticas de dominação. Nesse contexto, as teorias raciais se estabeleceram como 

um importante campo científico que visava analisar a lacuna entre a “civilização branca” e a 

“selvageria dos homens negros”, além de justificar a dominação euroimperial. É neste 

contexto intelectual de formação e produção imperial que a obra de Edward Blyden se insere. 

Ele nasceu em 1832, na ilha de São Tomás, e migrou para os Estados Unidos, no ano de 1850, 

para tentar dar continuidade aos seus estudos, mas foi rejeitado pelo Rutgers Theological 

College devido ao fato de ser negro. Em dezembro do mesmo ano, emigrou para a Libéria, 

através da American Colonization Society (ACS), por influência dos seus amigos ligados à 

associação. A Libéria havia se tornado independente politicamente em 1847, porém manteve 

suas relações com ACS. Lá, Edward Blyden se formou no curso desejado e tornou-se um 

influente político, educador e diplomata. Ele possuía um projeto para regeneração da África 

de um projeto de regeneração que aconteceria através do estabelecimento e expansão do 

governo liberiano no continente. O esforço principal do autor era, através de argumentos 

teológicos e científicos, negar a inferioridade da raça negra em relação à branca, ressaltando 

sua capacidade de desenvolvimento e estabelecendo um projeto político de autogoverno 

negro. Portanto, a raça era o núcleo conceitual por meio do qual todo o projeto de regeneração 

de Edward W. Blyden se desenvolveu. O objetivo desta comunicação é demonstrar como ele 

mobiliza este conceito nos seus primeiros discursos, proferidos e publicados entre 1856 e 

1871. Analisaremos como as noções de evolução e degeneração das teorias racialista 

influenciaram o seu projeto de regeneração o continente africano, que aconteceria partir da 

adoção de um ideal civilizacional europeu que deveria ser implementado pelos negros já 

evoluídos. Primeiro, como os negros exilados, especialmente os norte-americanos, que 

haviam sido forçados a saírem do continente pela escravidão, deveriam retornar ao continente 

africano a fim de resgatar seus irmãos nativos que haviam permanecido perdidos na 

	  



	  

	  

degradação. Depois, demonstrar como a visão de Blyden sobre as populações nativas era 

hierarquizada e fundamentada nos estereótipos ocidentais. Por último, mapeamos como, à 

medida que aumentavam os conflitos com os abolicionistas norte-americanos e com a elite 

monroviana, a noção de pureza racial foi apropriada por Edward Blyden como fundamento 

para uma categorização político-racial dos mulatos, enquanto entraves ao seu projeto de 

regeneração. Nesse sentido, procuramos demonstrar como o conceito de “raça” de Edward W. 

Blyden possuía desdobramentos em grupos internos, que cumpriam diferentes papéis no 

processo de elevação da raça negra e do continente africano. 
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 O século XVII foi um período fértil em embaixadas que circularam pelo mundo 

atlântico ora construindo, ora desfazendo relações entre reinos geograficamente distantes. 

Essa circulação é marcada por trocas de saberes e práticas que ajudaram a construir o mundo 

moderno. No entanto, ainda é comum vermos ressaltado a construção deste mundo como um 

resultado da aventura europeia de se lançar nos mares e oceanos, retirando de cena outros 

agentes que participaram desta criação. Assim, o presente trabalho tem como proposta 

analisar as representações da figura de Antonio Manuel, o Marques de Vunta, embaixador 

enviado pelo Manicongo Mpagu-a-Nimi Lukkeni lua Mvemba, batizado D. Alvaro II do 

Congo, a Roma, com o objetivo de demonstrar a sua fé e obediência a Igreja Católica e se 

reconhecer como um reino cristão, ficando em Roma apenas três dias, tendo como desfecho a 

sua morte, decorrente de uma febre grave, após uma longa viagem que teve como para o 

Brasil, Portugal e Espanha. Entretanto, essa pequena estadia lhe rendeu um rico mausoléu 

construído a entrada da Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro maiores basílicas de 

Roma, e um busto de pórfiro negro, atribuído a um escultor da escola de Bernini. Além deste 

busto, um quadro atribuído ao pintor Raffaello Schiaminossi, e gravuras sem autorias 

expostas no Museu Britânico, são parte deste trabalho. Nossa analise tem como foco 

investigar as imagens produzidas sobre o embaixador conguês como resultado deste espaço de 

trocas e construção e as narrativas destas imagens como fruto da ambição de expansão da fé 

católica. Também compõe nossa analise, as correspondências trocadas entre o manicongo, 

embaixadores e o papa, publicadas na Monumenta Missionária Africana, organizada pelo 

padre Antonio Brasio. Com elas, buscamos perceber como o manicongo D. Alvaro II buscou 

mobilizar a diplomacia para atingir interesses de governo, em um período em que o Reino do 

Congo buscava reestruturar-se após conflitos com outros povos e disputas comerciais com os 

portugueses em Angola, além de objetivarem sair das influencias portuguesas na política 

local. 
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 Esta comunicação abordará o desenvolvimento da historiografia sobre a expansão 

islâmica na África Ocidental, com foco na região da Senegâmbia. O objetivo é compreender a 

gênese do campo de estudos islâmicos no continente e as relações mantidas com discursos 

coloniais e pós-coloniais. Por um lado, busca-se analisar o sentido atribuído ao Islã no 

discurso colonial europeu sobre o Senegal, a Gâmbia e a então Guiné Portuguesa, atual 

Guiné-Bissau. Por outro, são debatidos os discursos pós-coloniais produzidos pela 

intelligentsia muçulmana, mormente no Senegal, que reivindica o Islã como forma de 

resistência ao colonialismo. A pesquisa parte das seguintes questões: como o passado 

islâmico foi mobilizado no trabalho acadêmico colonial e tem sido no pós-colonial? Como as 

metodologias, perspectivas analíticas e fontes utilizadas atuam na concepção do objeto e o 

orientam, de acordo com uma agenda política externa à academia? A documentação analisada 

procede de pesquisas no Institut Fondamental d'Afrique Noire, em Dakar (Senegal), e no The 

Gambia National Archives, em Banjul (Gâmbia), além de trabalhos publicados de autores 

como Paul Marty, Vincent Monteil, Abdoul Malal Diop, Demba Tewe, entre outros. Um 

elemento complicador desta produção é a existência de documentação escrita por líderes 

muçulmanos, no final do século XIX e início do XX, sobre o processo de islamização e a 

emergência das jihads. Neste ínterim, destacam-se os trabalhos do intelectual Cheikh Moussa 

Kamara (1864-1945). Ao término, conclui-se que, ao lado da consolidada “biblioteca 

colonial”, encontra-se em construção uma “biblioteca islâmica pós-colonial”, comprometida 

com a justificação do papel social dos marabutos em sociedades africanas contemporâneas 

como índices de resistência ao colonialismo, ainda que herdeira de certa tradição intelectual 

procedente da historiografia colonial. 
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