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AKOSUA NO BRASIL
Quando foi publicado, no começo dos anos 1970, era o início e a
euforia cobria a superfície da culpa e da vergonha. Gana era então há apenas
vinte anos uma nação independente; Senegal, Nigéria e outros tiveram havia
menos de dez anos de governo autônomo. Angola, Moçambique e Guiné
foram uma vergonha tanto para o Brasil como para Portugal. O Brasil ainda
flertava com o apartheid sul-africano. Mesmo assim, o Brasil queria se
aproximar dos novos estados independentes africanos. Pelé estava em seu
clímax, assim como o futebol brasileiro. Até um técnico brasileiro esteve em
Gana para cuidar da seleção nacional, o Black Stars. Gana foi, de fato, um
exemplo para a nova África. A diplomacia brasileira fez dela o melhor para
estar mais perto de Gana. E parece que deu certo. Este pequeno livro é a
recompensa por essa política: as escolas primárias em Gana começaram a
ensinar suas crianças a amar o próximo do outro lado do Oceano Atlântico.
Trinta anos se passaram e muito do esforço, pois o mesmo velho descuido
fez o bom começo cair em uma lacuna. As visitas de hoje do chefe de Estado
brasileiro à África mudaram de alguma forma o antigo abandono. Talvez
agora outro Akosua nos visite e diga aos seus colegas que o Brasil cresceu
não só materialmente, mas também espiritualmente. Akosua verá que o
Brasil está cada vez mais orgulhoso de sua ascendência africana e reconhece
a dívida histórica com este continente.
José Luiz Pereira da Costa
Carnaval de 2008
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1 - Nos encontramos com os amigos de Akosua
Você já teve um avião lhe esperando? Este não esperou
pacientemente. Ele rugiu e rugiu. Parecia animado também, tremendo
com o barulho do motor. Parecia um pouco ansioso para que todos
viessem a bordo. A fila de passageiros no Aeroporto de Acra não se
moveu. No topo da fila estava Akosua. Ela era uma menininha
africana de sete anos, com grandes olhos castanhos risonhos e tranças
pretas justas. Esta foi sua primeira viagem à América do Sul. Ela
segurou com força uma pasta e uma caixa de papelão marrom com
oito orifícios. Na pasta estava seu amigo especial. Na caixa de papelão
marrom não havia absolutamente nada. A razão pela qual a fila não
se moveu foi por que o amigo de Akosua estava bastante irritado. Na
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verdade, ele não queria de forma alguma ir para a América do Sul. Ele
se recusou a ficar em sua caixa de papelão. Seu nome estava escrito
ordenadamente em um lado da caixa assim:
G. P.
AKAN - RIO - BRASIL
G – Para Gana, o país de onde ele era. P - De Porco, mas
ninguém nunca o chamou assim. Isso o deixou muito zangado. Akan
é a língua que Akosua falava. Como é uma palavra fácil de escrever,
ela colocou isso na caixa como o nome dele também, embora seus
amigos especiais simplesmente o chamassem de GeePee.
"É o nosso avião", disse Akosua com firmeza pela segunda vez.
"HMM, HMM," grunhiu GeePee como se não acreditasse nela. Ele
empurrou

ainda

mais

a

cabeça

para

fora

da

pasta.

Se ao menos ele pudesse pular e fugir. Ele havia tentado isso uma vez
no táxi que os levou ao aeroporto, mas foi preso e amarrado com
cuidado no lenço de Akosua antes que ela o colocasse na pasta.
Agora, como ele não viu nenhuma placa dizendo claramente
para onde estava indo (como "De Gana para a América do Sul") como
as placas pintadas nos caminhões em Gana, ele enfiou a cabeça na
sacola novamente. Ele o fez muito rapidamente, pois então uma voz
alta disse: "Todos os passageiros do Rio a bordo, por favor."
O avião se encheu rapidamente de pessoas. A aeromoça deu a
Akosua um assento na janela para que ela pudesse acenar para todos
os amigos que tinham vindo se despedir. A aeromoça até se ofereceu
gentilmente para colocar a pasta no suporte sobre a cabeça de Akosua.
Ela não sabia que GeePee estava dentro da bolsa. Akosua preferiu
segurar a bolsa suavemente sobre os joelhos. Foi só então que Akosua
adivinhou o que deixou GeePee tão irritado. Se ao menos ele pudesse
pular e fugir. Ele havia tentado isso uma vez no táxi que os levou ao
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aeroporto, mas foi preso e amarrado com cuidado no lenço de Akosua
antes que ela o colocasse na pasta.
Agora, como ele não viu nenhuma placa dizendo claramente
para onde estava indo (como "De Gana para a América do Sul") como
as placas pintadas nos caminhões em Gana, ele enfiou a cabeça na
sacola novamente. Ele o fez muito rapidamente, pois então uma voz
alta disse: "Todos os passageiros do Rio a bordo, por favor."

O avião se encheu rapidamente de pessoas. A aeromoça deu a
Akosua um assento na janela para que ela pudesse acenar para todos
os amigos que tinham vindo se despedir dela. A aeromoça até se
ofereceu gentilmente para colocar a pasta no suporte sobre a cabeça
de Akosua. Ela não sabia que GeePee estava dentro da bolsa. Akosua
preferiu segurar a bolsa suavemente sobre os joelhos.
Foi só então que Akosua adivinhou o que deixou GeePee tão
irritado.
Ela estava olhando para um mapa do mundo. Estava em um
livrinho que a aeromoça lhe dera. Ela desenhou um círculo no mapa
para mostrar onde estava na África. Então ela traçou uma linha para o
Rio, assim.
1

Não é muito difícil encontrar a América do Sul em um mapa

do mundo. É em forma exatamente de uma cenoura. Isso lembrou
Akosua de que ela havia se esquecido de trazer ao GeePee qualquer
comida para sua jornada.
A aeromoça disse ao lado de Akosua:
"Você gostaria de um suco de fruta. Laranja, tomate, cenoura?"
"Cenoura, por favor". Akosua respondeu sem pensar.

1

Ilustrações na versão original em Inglês aqui acima.
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A palavra "cenoura" assustou GeePee e os problemas
começaram todos novamente. GeePee gostava de comer cenouras.
Ele empurrou a cabeça para fora da bolsa e assustou a aeromoça que
pensou que era um rato. Ela saltou e derramou o suco de cenoura.
"Desculpe," disse Akosua. "Achei que você quisesse dizer
cenouras!"
"Cenouras?" Perguntou a aeromoça, sem entender.
"Oh! Você quer dizer cenouras para a cobaia!" Ela riu. Outras
pessoas no avião também riram. Quando ela serviu a todos com
saladas para o jantar, ela trouxe um prato de papel cheio de vegetais
para GeePee. Eles colocaram GeePee de volta em sua caixa com seu
prato de papel cheio de batata frita, alface, pepino e cenoura.
"Ele tem apenas um ano de idade e está um pouco animado",
explicou Akosua quando eles viram que GeePee não havia tocado em
sua comida. Cada vez que Akosua abria sua caixa, GeePee havia
sentindo pena de si mesmo em um canto, não tocando em sua comida.
Mas, quando todo mundo estava dormindo no avião, ele mordiscava
e mastigava. Na manhã seguinte, quando o avião chegou ao Rio, não
havia sobrado um pouco de vegetal em sua caixa. Ele tinha comido
tudo.
Para ir da África ao Brasil, você deve cruzar o Oceano
Atlântico. Isto levou quase doze horas. Akosua dormiu a maior parte
da viagem. Ela não estava um pouco sequer cansada ao chegar ao Rio.
O mesmo não pode ser dito para GeePee. Ele passou a noite toda
trabalhando mordiscando seu jantar. Ele estava realmente muito
cansado. Ele também tinha crescido, melhor, engordado.
Desde que Akosua descreveu a América do Sul como a região
em forma de cenoura ele começou a se sentir melhor sobre a viagem.
Mas fácil de dormir, ele estava dormindo quando o avião pousou no
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Aeroporto do Rio. Lamento dizer que ele estava sonhando com ainda
mais comida.

O homem na alfândega olhou para a caixa de GeePee. Ele soou muito
animado e falava rápido em português. Ele disse algo que soou como
"Animales".
GeePee não gostava de ser chamado de Porco e odiava ser
chamado um animal. Ele acordou e começou a grunhir de uma forma
assustadora. O

barulho de dentro da caixa parecia ser de três
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porquinhos-da-índia. O homem na alfândega parecia muito zangado.
Mais uma vez a fila de passageiros foi atrasada. Akosua podia ver
seus amigos José e Tanya através do grande vidro de janela. Eles a
convidaram para passar as férias com eles no Brasil. Eles tinha vindo
encontrá-la no aeroporto.
"Muito, Muito Animales", disse o homem da Alfândega.
"Ele é apenas uma pequena cobaia", explicou a aeromoça. "Ele é um
passageiro de cabine e vem da África."
"Da África?" Disse o agente alfandegário, surpreso e encantado.
"Por que você não disse isso antes? Eu sou baiano! Eu também sou
africano!" Disse com todo o orgulho.
“Aqui nada africano parece estranho! - Aqui nada que seja africano se
desconhece”, dizia sem parar em português. “Na Bahia tocamos música
africana, dançamos como africanos, comemos comida africana. Eu sou
baiano. Eu sou africano”, repetia a todos os passageiros, ao recebê-los no
Brasil. Ele rapidamente colocou marcas de giz2 em suas bagagens e os
apressou na recepção.
"Tanya! Jose!" Akosua correu para eles e os abraçou com alegria.
"Bem-vinda, bem-vinda!" Eles gritaram; e terminada a saudação a levaram
para lhe mostrar sua cidade.
Foi um dia emocionante para Akosua e GeePee. Antes de Akosua ir
para a cama naquela noite, ela escreveu uma carta para seu pai. Foi uma
longa carta. Ela terminou na manhã seguinte antes de postar por via aérea.
Isso é o que ela escreveu: “Queridíssimo amigo Dragão. Aqui está uma foto
do Rio onde estou agora. Você sabe que o Rio é uma grande cidade no país
2

No aeroporto de Acra ao recolher a mala e passar pelo agente alfandegário ele coloca uma marca com
giz branco que identifica a outro setor antes da liberação final que aquela bagagem foi vistoriada.
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chamado Brasil, o país de onde vêm as castanhas-do-pará. O Brasil é maior
que os EUA e tem oitenta milhões de habitantes. O Rio é cheio de
montanhas, então não há muito espaço para construir uma casa. As estradas
sobem e descem por causa das montanhas e algumas delas até sobem as
montanhas em túneis escuros antes de chegarem ao mar. Não existem ondas
grandes como o mar na África Ocidental. Aqui as ondas são suaves porque
o Rio é uma baía. O mar é muito bonito e está ao nosso redor. Sabe, muitas
pessoas ao nosso redor usam maiô, mesmo quando estão fazendo compras.
As crianças costumam estar à beira-mar, mas não nadam. O que você acha
que eles fazem lá? Bem, eles empinam grandes pipas coloridas porque há
muito espaço no céu sobre o mar onde as pipas não se enroscariam em
árvores ou fios elétricos. As pessoas moram em apartamentos altos e têm
jardins (em um caso até uma piscina) no último andar. Há uma igreja em
uma das montanhas e hoje nós fomos do topo de uma montanha para a outra
andando de teleférico por cima da cidade. O teleférico é como um elevador,
só que se move lado a lado e não para cima. Com muito amor. Olá, Rato
amigável, sou eu”.

/ Perguntas e exercícios:

1. Pegue um atlas e dele copie o mapa da América do Sul em um
pedaço de papel. Marque o país BRASIL em seu mapa. Marque a capital
RIO, também. Lembre o nome completo da capital é RIO DE JANEIRO.
Veja se você também consegue encontrar a BAHIA e marcá-la em seu mapa.
2. Peça ao seu professor para lhe contar um pouco sobre o que é uma
cobaia e escreva uma ou duas frases sobre isso. Encontrar também o
significado da declaração: "Kofi foi usado como uma cobaia."
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2. Carnaval no Rio
Bem cedo na manhã seguinte, assim que Akosua colou o selo em sua
carta, houve uma batida em sua porta. Rat-at-tat-tat! Rat at tat tat!

"Entre!" Chamou alegremente. Ela podia ouvir Tanya e José rindo lá fora.
Quando a porta se abriu, entrou o que parecia ser um touro muito engraçado.
Seus chifres eram pintados de verde, suas bochechas eram rosadas, ele tinha
cílios de dez centímetros de comprimento e sua cabeça era muito grande. Ele
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entrou dançando quatro passos para frente, quatro para trás, com pequenos
movimentos de salto e parecia muito bêbado. Além do mais, ele usava
sapatos e seus joelhos se pareciam muito com os de José e Tanya. Re
colocou a cabeça para frente e ameaçou Akosua de brincadeira com seus
chifres enquanto a perseguia ao redor da sala. Ajuda! Socorro! "Gritou
Akosua enquanto o touro repentinamente desabava de tanto rir no chão e
saíam rastejando de José e Tanya. José colocou o dedo nos lábios pedindo
silêncio. "Ouço!" Sussurrou. "Começou!"
"O que começou?" Akosua perguntou sem fôlego. Longe ela podia
ouvir os sons fracos da música. Ficou mais alto e mais alto e parecia vir de
toda a cidade. "CARNAVAL!" Disseram juntos Jose e Tanya.
"O que é carnaval?" Akosua quis saber.
"Não podemos te dizer", disse José, brincando com ela.
"Você sabe?" Akosua exigiu de Tanya. Esta balançou a cabeça. "Eu
sei", disse, "mas não podemos lhe dizer. Você deve ver por si mesma”. "É
maravilhoso, é alegre, é maravilhoso!" Gritou José, abrindo os braços e se
virando. "É festa, como uma de aniversário na rua, com música e dança e
todos disfarçados!"
"O que são disfarces?"
"Como essa fantasia de touro!" Tanya disse. "Isso é o que devemos
vestir". "Todos os três, nós?" Akosua riu. "Eu nunca vi um touro com seis
pernas". "Não, não!" José disse. "Você e Tanya serão BUMBA MEU BOI.
É assim que chamamos essa fantasia. Eu serei um vaqueiro maltrapilho.
Venha! Ajude-me com a minha fantasia".
José vestiu "calças do lado errado", suas calças normais viradas do
avesso. Ele usava uma camisa de cores vivas, pintou o rosto com pó e
colocou um pote na cabeça. Nos pés, usava sandálias alpargatas com sola de
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corda. Vestido assim, estava pronto para guiá-los pela cidade e fazer com
que as meninas não se perdessem na multidão.
A essa altura a música estava ficando mais alta e eles saíram às ruas
para se juntar ao carnaval carioca. Uma banda colorida estava descendo a
rua e atrás dela havia uma cena mais notável. "Estes são os 'marinheiros
Bassa-Bassa", gritou José. Oito de lado a lado, com os braços em volta dos
ombros um do outro, eles vinham andando sobre os calcanhares em uma
dança de balanço e rolamento, fingindo estar bêbados. "Eles também são
chamados de 'Marinheiros de Mau Comportamento' por causa de seus
truques bobos." O líder mandou fazer seu traje de marinheiro com um velho
saco de farinha. Ele vestia uma camisa de marinheiro justa e calças boca de
sino. Estava fumando um cachimbo enorme feito de cabaça, e continuou
pulando, girando e caindo, e ainda conseguia continuar fumando seu
cachimbo

com

o

fornilho

virado

para

baixo.

Foi divertido. Atrás dos 'Marinheiros Bassa-Bassa', uma animada
dança era executada por um grupo de homens vestidos como mulheres.
"O Pizanlit!" Gritou Jose. Eles cantavam canções rudes um para o
outro, andando com passos minúsculos com sapatos de salto alto, acenando
com as mãos enluvadas. Suas saias eram muito curtas e a multidão gritava
palavras rudes com eles como "Cama molhada" e "Fedorento". Em resposta,
eles jogaram farinha e pó facial nos transeuntes. Eles fugiram em um ritmo
animado, perseguidos por um grande bando de morcegos. Os morcegos
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usavam fantasias grandiosas com asas de arame. Eles não dançaram, mas
rugiram no meio da rua na roda, batendo as asas. Havia pessoas em todos os
lugares. Foi exatamente como uma festa. Algumas pessoas usavam fantasias
de sedas e cetins de cores exuberantes, como os reis e rainhas do Carnaval,
enquanto outras usavam pijamas ou shorts. Alguns usavam chapéus
engraçados de carnaval, tão grandes que ficavam nos ombros das pessoas,
cobrindo totalmente a cabeça. Buracos foram abertos na coroa desses
chapéus para que eles pudessem ver através deles. Havia muitas fantasias,
Caçadores e ladrões, ursos e homens-dragão treinados. As bandas passaram
rapidamente, dançando, cada uma com sua própria orquestra. Os bandos de
ladrões vieram em duplas e trios em trajes feitos de saco de ervas. Eles
usavam máscaras grandes, pintadas e engraçadas. As bandas de ladrões
gostavam de brincar para assustar as pessoas e se você lhes pagasse fariam
uma dança para você. De repente, um ladrão parou diante de José e fez um
discurso engraçado, como é seu costume.
"Quando eu choro", soluçou e esfregou os olhos como uma criança,
"homens, mulheres, baleias, crianças, ursos e outras pragas estremecem por
si mesmos, pois conhecem minha decisão final, de levá-los à destruição sem
fim". José não estava com medo, mas as meninas sim. Quando José ia darlhe um Cruzeiro, que é o nome de uma moeda brasileira, outro ladrão gritou:
"PARE! Aos cinco anos fui mandado para a escola este temido monarca.
Mas as aulas ali não eram sérias o suficiente, pois eu era um completo burro!
Mas quando se tratava de arrancar o rosto das crianças, torcer suas orelhas
ou morder um nariz, eu estava sempre alerta". ++++ Depois de terminar seu
discurso, ele dançou um pouco, saltando na ponta dos pés. José tinha certeza
de que escondido atrás da máscara de borracha, estava seu tio preferido, o
Gaúcho. Crianças travessas entravam e saíam da multidão, provocando os
Ladrões. Eles eram realmente crianças fantasiadas. Era seu dever cuidar dos

14
Homens-Dragão, mas eles dispararam aqui e ali, cheios de travessuras. "É
como um festival ou um durbar em Gana", disse Akosua, cansado e feliz,
enquanto descansavam para uma bebida.

"Você viu os Burroquites?"

Tanya perguntou. "O quê?" Perguntou Akosua. "Os burros se curvando e
dançando! Eles não são reais, você sabe." Só de lembrar delas as crianças
começaram a rir de novo. "E os Palhaços", disse José. "Eles pareciam tão
alegres com sapatos tão grandes. Eles não sabiam dançar. Você viu o Palhaço
com a máscara de borracha fazendo caretas engraçadas enquanto dançava
nas mãos? Você se lembra quando conhecemos outro grupo de vacas? O
travesso crianças brincavam com os touros com bandeiras vermelhas e nós
corremos para a multidão com nossos chifres! " "Imagine", disse Tanya,
"quando estávamos perdidos, eles nos pagaram para ver a dança de Akosua!"
Mais conversa era impossível. Um bando de acrobatas passou por eles
rapidamente. Eles usavam fantasias de folhas de bananeira secas e tudo que
você podia ver eram seus pés. Pareciam homens altos porque usavam pernas
de pau. Eles foram chamados de Koi-Koi. Naquela noite, Akosua perguntou:
"Quando teremos carnaval de novo?" "Mas ainda não acabou!" seus amigos
riram. “Vai continuar por três dias. Esta noite vai ter fogos de artifício, e
desfile de carros alegóricos, caminhões e tratores enfeitados como palafitas.
Haverá caçadores de jacarés, baianos dançarinos, mais música, mais
dança...”
"Não está acabado?" Akosua engasgou, pois já estava muito, muito
cansada e queria ir para casa. Além disso, pensou, tinha esquecido de dar
comida a GeePee.
Perguntas e exercícios
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1. Akosua disse que o carnaval era como um festival ou durbar3 em
Gana. Por que você acha que ela disse isso?

1.

De que palavras ganenses a palavra "Bassa-Bassa" o

lembra? Lembre-se de que a palavra significa "mau comportamento".

3. Viagem à Bahia

Jose prometeu alimentar GeePee porque Akosua estava muito cansada
depois do Carnaval. Quando abriu a caixa do GeePee, ela teve uma grande
surpresa. Dentro da caixa havia três porquinhos-da-índia. Eles correram para
Akosua.
"Ele é ela! GeePee é ela!" Ela chorou. E estava certa. Dentro da caixa
havia dois bebês porquinhos-da-índia.
Muito surpresa, Akosua disse: "Agora você e Tanya podem ter uma
cobaia cada um." Essa foi a verdadeira razão pela qual GeePee não fez a
viagem para a Bahia.
O Gaúcho esperava com seu carro do lado de fora. Gaúcho significa
'vaqueiro'. Tudo o que um verdadeiro gaúcho brasileiro usa é de couro –
jaqueta, calça, perneira e chapéu – para protegê-lo quando cavalga pelos
arbustos espinhosos, arrebanhando o gado nas grandes planícies.
O Gaúcho era tio do José. Ele não estava vestido como um caubói. As
crianças o chamavam de Gaúcho, com carinho, porque José dizia que dirigia
o carro como um cavalo.

3

Durbar significa literalmente «recepção». Durante este festival, que acontece em Wa em outubro, o Rei
deve arrastar uma vaca para ser executada. Como em todas as recepções, o rei, sempre ricamente vestido,
está sentado e recebe a homenagem de seus súditos, aos quais dá hospitalidade e presentes.
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O Gaúcho havia viajado por todo o Brasil e conhecia muitas histórias
daquela parte do país que Akosua não veria em sua viagem à Bahia.
"Olá, pequena viajante", disse ele, quando conheceu Akosua, e passou
os dedos pelos cabelos dela.
Akosua gostou dele imediatamente. Mesmo sem sua máscara de
carnaval, ele era alegre. Ele tinha olhos sorridentes e um bigode caído que se
movia para cima e para baixo enquanto ele falava.
"Tudo pronto para uma longa jornada?" Ele perguntou, enquanto
colocava as crianças no carro.
Logo eles deixaram a cidade do Rio. O carro sacolejou pelas estradas
empoeiradas do interior. A terra estava seca e coberta por quilômetros de
palmeiras que Akosua nunca tinha visto antes.
"O que são essas árvores?" Ela perguntou. Elas tinham de 15 a 18
metros de altura.
"Palmeiras", disse Jose.

"Carnaúba", disse Gaúcho; seu bigode se movia para cima e para baixo
da mesma forma que GeePee balançava seus bigodes! "Você pode ver que
as casas são construídas com esta palmeira – paredes, portas, janelas, tudo."
“E as pessoas que moram nelas usam chapéus, sacolas e sacos feitos
com folhas”, acrescentou José.
“Eles fazem canteiros de baloiço, chamados de redes, com as folhas
também”, disse Gaúcho.

17
"Vamos

dormir

em

redes?"

Akosua

perguntou.

“Vamos todos dormir em redes”, prometeu Gaúcho. "Elas são muito
confortáveis, mas você deve se lembrar de não cair fora quando sair da cama
pela manhã. Eu sempre faço!" Ele riu ao parar para comprar um presente
para ela. Era uma boneca carioca esculpida na cortiça da palmeira Carnaúba.
"Rolhas para garrafas também são feitas dessa palma", disse ele, "e a
palma da mão é tão alta que costumamos usá-la para fazer postes
telegráficos."
"Eu sei algo mais", disse José. "As folhas são muito cerosas e a cera é
usada para polir couro, fazer velas, filmes, tintas e discos de gramofone."
Akosua ouviu maravilhado. Ela sabia que as palmeiras podiam ser
árvores úteis, mas ela nunca tinha visto uma palmeira tão útil como a
Carnaúba antes.

18

Logo eles passaram por muitos vilarejos que Gaúcho chamava de
"mocambos", vilarejos que se pareciam exatamente com vilarejos da África
Ocidental. Agora o Gaúcho não conseguia dirigir tão rápido quanto antes.
Muitas mulas estavam agora na estrada, e carregavam cargas enormes de
mercadorias para os mercados.
"Sempre posso dizer quando as cargas estão chegando. Mesmo antes
de vê-las", disse Jose.
Claro, não foi difícil. As mulas de carga viajavam em linha como uma
tropa de soldados. Havia uma "madrinha" na liderança. A madrinha das
mulas de carga estava vestida com fitas, pulseiras e sinos tilintantes. Ela
liderou o caminho e os outros a seguiram cuidadosamente.

"Sabem", disse Gaúcho, "no interior, onde as estradas são mais difíceis
de passar, as mulas de carga chegam até a carregar as malas postais?"
Depois disso, houve um longo silêncio no carro. Gaúcho saltou para
cima e para baixo no banco da frente. No espelho retrovisor, ele viu José
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balançando a mão lentamente de um lado para o outro. As crianças
brincavam de adivinhação.
"O que torna este som CLIQUE-CLIQUE-CLIQUE?" José perguntou.
"Um relógio quebrado", adivinhou Tanya.
“É um animal", ajudou José.

Mas ninguém podia adivinhar, nem mesmo o tio Gaúcho. Era uma
cascavel.

"E o que faz isso soar, GRRRR GRRRRR?" Perguntou Gaúcho.

"Um cachorro?" "Não." "GRRR GRRRR é como um ronronar alto?" Tanya
perguntou. "Hmm!" Murmurou tio Gaúcho.

"Um gato zangado!" Sugeriu Jose. “Bem, é uma espécie de gato, só
que muito maior”, disse Gaúcho. "Eu sei. Um leão!" Akosua disse. "Um
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Puma!" Gritaram Jose e Tanya juntos. “Suponho que todos tenham razão”,
riu tio Gaúcho.
“O puma é como o leão africano. É da mesma cor também. Sua
verdadeira casa é na América do Sul. O puma é menor que o leão africano.
Ele pode fazer algumas coisas que o leão não gosta de fazer, como nadar! E
pode fazer outra coisa que o leão não pode fazer, como subir em árvores. Se
tivermos sorte, poderemos ver um nesta jornada. Depois dessa conversa, as
crianças vasculharam a selva com os olhos arregalados, na esperança de ver
um puma nas árvores. De repente, houve um alto GRRR GRRR e então
PSHSHSH! O carro cambaleou de um lado a outro da estrada.
"Um pneu furado!" Resmungou Gaúcho da maneira mais simpática.
Ele parou o carro. "Estamos em um canto perigoso também. Quem tem algo
vermelho que podemos usar como bandeira?" Tanya olhou em sua bolsa e
tudo que ela conseguiu encontrar foi seu maiô vermelho. "Isso é muito
pequeno", disse Gaúcho. "Use o meu." As crianças acharam graça em ver o
maiô do Gaúcho. Era um maiô antiquado. O vento o encheu como um grande
balão vermelho. "Isso é suficiente", disse José ao recuar alguns metros, para
colocar um pedaço de pau com o maiô amarrado a ele no início da curva.
Isso serviria para avisar qualquer tráfego que se aproxima. Quando se juntou
aos outros, disse: "Há uma estrada secundária aqui. Talvez leve a uma
aldeia." "Vamos descobrir", disse Gaúcho, e eles seguiram o caminho até
que ele entrasse na selva. Logo eles puderam ver colunas de fumaça preta.
De repente, chegaram a uma clareira. Havia pessoas em todos os lugares.
Havia homens com machados derrubando árvores e empilhando a lenha em
pequenos montes. "É uma vila de carvoeiros!" Disse Gaúcho. Os moradores
logo se fizeram amigos e mostraram às crianças como o carvão é feito.
“Quase não há diferença entre o método dos carvoeiros brasileiros e o do
meu povo em Gana”, disse Akosua. Os troncos e galhos das árvores são
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cortados em pequenos pedaços. Como eles estão empilhados um em cima do
outro, formam uma pequena colina. Um buraco é deixado no centro para
formar um funil como uma chaminé. Aqui o fogo é aceso. O monte é
chamado de forno. É coberto com grama seca e folhas. Então é coberto com
terra.

Orifícios de respiração são feitos na lateral do forno para permitir a
entrada de ar. O fogo leva dois ou três dias para transformar a lenha em
carvão. Quando a fumaça preta do forno se transforma em fumaça azul, o
fogo é apagado. O carvão está pronto e os trabalhadores separam-no da terra
e colocam em sacos para venda nas feiras. Enquanto alguns moradores
ajudavam Gaúcho a consertar seu carro, as crianças ajudaram a colocar o
carvão em sacos. José percebeu que alguns dos sacos não tinham carvão, mas
o que parecia ser areia branca. "Você transforma carvão em areia também?"
Perguntou. "Prove", sugeriram os novos amigos de José. "Ora, é sal", disse
José, surpreso. Era sal muito grosso. "As salinas ficam ali", disseram os
moradores. "Você pode ver os moinhos de vento? Venha, nós lhe
mostraremos". As crianças seguiram seus amigos. Eles lhes mostraram
como o moinho de vento girava e bombeava água salgada do mar para
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tanques de drenagem. Essas salinas eram organizadas em etapas. Quando o
sol secou toda a água, o sal ficou em flocos secos. Este foi cuidadosamente
varrido e peneirado e colocado em sacos. "Ora, é fácil", pensou José, "fazer
sal do mar." Ele prometeu a si mesmo que faria seu próprio experimento.
“Precisamos de muito sal para curar a carne e para usar nas fábricas de
conservas de carne da Bahia”, disseram às crianças. Já era hora do almoço
e as crianças fizeram um piquenique com os carvoeiros do acampamento.
Em seguida, partiram mais uma vez para viajar e conhecer o Brasil.
Perguntas e exercícios
1. Descreva com suas próprias palavras como o carvão é feito.
2. Se você fosse José, como faria uma experiência para fazer sal
sozinho?
4. Casa Grande
Mais tarde naquela noite, os viajantes chegaram fora da Bahia. 'Casa
Grande' era uma grande casa em uma colina. Tinha um telhado de telhas
vermelhas, paredes brancas e grandes venezianas verdes. As janelas eram tão
grandes quanto portas. Era uma casa muito antiga em uma fazenda. A
hacienda é uma fazenda muito grande. Era a casa de Nana Alikali. Nana
tinha cabelos grisalhos, uma barba grisalha e sobrancelhas grandes e
espessas. Como seus amiguinhos, ele também era um grande viajante.
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"Quando eu tinha a sua idade", lhes disse: "Eu viajei para a África com
meu pai. Eu fui para a Nigéria, Daomé e Togo". Nana mostrou-lhes o grande
tambor Bata da África. Isto esteve em sua família por muitos anos. "Quando
o povo da África lutou por sua liberdade aqui ", lhes disse: "Eles usaram este
tambor para reunir o povo, na Bahia ". Nana sabia que crianças gostam de
comer muito. Ele havia preparado uma ótima refeição de pratos brasileiros.
Todos eles tinham nomes africanos. Havia egussi e bolinhos de arroz
chamados efo. Eles comeram acassa e cuscuz. Havia arroz joloff e fubá,
chamado ado. Comeram ananás, que é o abacaxi, e o fruto do cajueiro.
Houve goiaba e um doce de amendoim chamado pinda. Nana gostava de
contar histórias. Ele conhecia muitas. Depois do jantar ele acendeu as
lâmpadas de óleo. Estava muito escuro. E lhes contou histórias da tartaruga
chamada Sapo, de Caipora, o grande gigante do bosque, e de povinho
travesso do mato, os Bodoque. Eram todas histórias de África. José queria
saber o que Nana cultivava em sua fazenda. "Muitas coisas", disse Nana.
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“Primeiro, muito cacau. A América do Sul é a verdadeira casa da planta do
cacau. Quando os europeus vieram para a América, os primeiros americanos
ofereceram-lhes uma bebida chamada chocolate. Foi feita de cacau
misturado com água, milho e pimenta. Naquela época, as pessoas também
comiam cacau puro misturado com mel, canela e baunilha. Isto faz muito
tempo. Agora, o cacau é cultivado em muitas outras partes do mundo. Há
muito cacau na África Ocidental. Teve que ser plantado lá. Aqui ele cresce
selvagem, mesmo quando não o plantamos. Há muito tempo, as pessoas até
usavam grãos de cacau como dinheiro". "Por que eles misturaram o cacau
com mel?" Akosua perguntou. "Chocolate já é doce?" "Não. Temos que
misturar cacau em pó com leite e açúcar para fazer chocolate ", Nana lhe
respomndeu". Também obtemos manteiga de cacau do grão de cacau.
Usamos manteiga de cacau para fazer sabonetes e coisas assim. Aqui na
Bahia também fazemos um vinho de cacau ", acrescentou Nana. "Agora
vocês vão para a cama pequeninos", disse ele. Como o gaúcho prometeu,
redes eram amarradas entre postes da varanda. Havia um para cada criança.
Isso foi muito confortável para dormir. Na manhã seguinte, José esqueceu
que estava dormindo em uma rede. E caiu com um solavanco. "Eh ha, eh,
ha, ha! Bom dia! Bom dia!" Os sons de risadas vieram do outro lado da
varanda. No início, José achou que as meninas estavam rindo dele porque
ele caiu da rede. Ele se levantou rapidamente e olhou ao seu redor. O barulho
acordou Tanya com um sobressalto. Ela caiu da rede com um solavanco.
Então Akosua esfregou os olhos e ela também caiu fora da rede com
solavanco. Todos olharam ao redor. Eles viram dois pássaros coloridos com
penas. Eles eram muito divertidos. Os pássaros dançavam para cima e para
baixo, rindo e conversando. Eles eram papagaios, os grandes papagaios
falantes do Brasil. Havia papagaios verdes menores balançando em gaiolas.
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"Nós pensamos que você nunca iria se levantar esta manhã!" Tio gaúcho,
como chamado para as crianças. "Que cabeças sonolentas!"

"Parecem uma preguiça", disse Nana, juntando-se a eles. "O que é
uma preguiça", as crianças queriam saber. Nana mostrou-lhes um pequeno
animal marrom pendurado no galho de uma árvore. Era um pequeno urso
sul-americano.
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"Ele é tão preguiçoso", disse-lhes, "que quando acabou de comer todas
as folhas, ele não se preocupa em descer. Ele simplesmente solta e cai para
o chão com um solavanco". "Assim como vocês saíram de suas redes esta
manhã!" Sorriu Tio Gaúcho. "A preguiça é ainda mais gananciosa do que o
GeePee", disse. "Ele se faz um animal de estimação muito bom para crianças.
Ele está muito limpo e não causa danos". As crianças se vestiram
rapidamente e tomaram o café da manhã. Depois do café da manhã Nana
teve uma grande surpresa. Eles deveriam cavalgar ao redor da hacienda em
cavalos. Desta vez, o gaúcho parecia um caubói. Ele parecia muito hábil
quando saltou para a sela. Deu às crianças lenços vermelhos para amarrar em
volta de seus pescoços. Todos usavam chapéus de palha para se protegerem
do sol. E partiram em um trote lento. Passaram primeiro pelo mangue e
pântanos.

Os manguezais são árvores que gostam de crescer na água. Suas raízes
abrigam todos os tipos de caranguejos e camarões. "Essas árvores de
mangue são o Mangue Vermelho", disse Nana. Eles pareciam grandes
aranhas pairando sobre a água com suas raízes expostas. "A casca do
mangue é rica em tanino!" Claro que as crianças não sabiam o que era tanino.
Enquanto eles cavalgavam juntos, Nana explicou que o tanino era uma
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substância usada para curar couro. Nos grandes mercados de gado da Bahia,
as vacas são mortas e a carne curada e enlatado. A pele dos animais é
transformada em couro. O tanino ajuda a preservar o couro. Havia argila
branca nos pântanos. Mulheres e crianças estavam recolhendo em cestos.

Eles trabalharam a argila com os pés e depois a enrolaram em
cilindros. Com esse barro, eles constroem muitas pequenas figuras de barro
bonitas que são pintado e vendido nos mercados da Bahia. Esta argila
também é usada em olarias para fazer fornos, tijolos e telhas. Foi uma longa
jornada quente por campos de milho e coco plantados em corredores. Havia
mandioca, gengibre e abóbora correndo para a vinha. Todos ficaram gratos
pela sombra dos cafezais. Ainda mais bem-vindos eram as laranjas
suculentas cujas árvores protegiam os pés de café.
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Era a época da colheita do café e largos lençóis estavam espalhados
sob as árvores. Como a baga do café cresce muito perto dos galhos, os
trabalhadores cuidadosamente pegam a baga do caule, caso contrário, os
ramos serão feridos e as árvores darão menos frutos da próxima vez. Frutos
vermelhos de café foram colhidos e depositados ao cair sobre os lençóis
espalhados sob as árvores. Então eram varridos, colocados em cestos e
secados ao sol. "Esses pés de café têm a mesma idade que vocês", disse
Nana às crianças. "Eles começam a dar frutos quando são velhos sete ou oito
anos". Foi a primeira vez que Akosua pensou na idade das árvores.
"Você tem pés de café velhos?" Ela perguntou. "Ai sim!" Nana riu.
"Os pés de café continuam a dar frutos até os vinte, às vezes até os quarenta
anos. O café trouxe mais riqueza para o Brasil do que todo o ouro extraído
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de suas minas ou lavado de seus rios. É por isso que cuidamos tanto das
árvores, e temos muito cuidado na colheita dos frutos". A Casa Grande
acolheu naquela noite três pequeninos cansados. Akosua subiu as escadas
de uma forma muito estranha. Ela caminhou com as mãos nos quadris. Seus
joelhos, ela notou, estavam ligeiramente dobrados. Ela sabia que não seria
capaz de se sentar para jantar. "Agora você sabe por que me chamo de
Gaúcho!" O Tio riu. Isto era verdade. O longo dia de cavalgada a cavalo os
deixou muito doloridos. Todos eles moviam-se com o andar lento e
desajeitado de um vaqueiro ... exatamente como o Tio Gaúcho.
Perguntas e exercícios
1.

Escreva quatro ou cinco frases sobre a preguiça. É bom

copiá-la? Por quê? 2. O que você sabe sobre o cacau em Gana? Você
aprendeu alguma coisa nova sobre o cacau?
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5. Brasil e África

Bahia significa 'baía', um porto seguro. A baía da Bahia era manchada
com ilhas e lotada com navios. Houve um ótimo tráfego de todos os tipos de
embarcações nas aguas. Havia os curtos, pesados mascates de rios; havia
remo lento de vapores que carregam o produzido das floresta onde não havia
estradas. Estavam ali os gigantes transatlânticos que cruzam de um
continente para o outro. Havia barcos a vapor, barcaças, canoas frágeis de
pescadores e jangadas. "Lá", disse Nana, apontando para o sol, "é a África".
"Você quer dizer se navegássemos em linha reta desde aqui, chegaríamos à
África? ”José perguntou. “Sim, chegaríamos a Angola e ao Congo. Há muito
tempo, a Bahia era o primeiro porto de escala para centenas de navios que
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cruzam o oceano vindos da África", Nana disse. "Passando pelo meio do
Brasil é um grande rio ..." "O rio AMAZON", disseram Jose e Tanya. "Assim
como existe um grande rio que atravessa o meio da África - o rio Congo”,
continuou Nana. “ O clima do Brasil e da África são muito parecidos. Temos
as mesmas plantas, os mesmos animais .... " "Como cacau!" "E papagaios!"
"E leões!" "As pessoas são iguais?" José perguntou. “Sim, muitas pessoas
do Congo e de Angola vieram para o Brasil”, Nana disse-lhes. "Havia gente
do meu país também?" Perguntou Akosua. "Do seu país também, e da
Nigéria, Daomé, Guiné, Senegal ", disse Nana." O povo da África Ocidental
eram ótimos exploradores no Brasil. O ouro sempre foi importante na
história do Brasil. As pessoas da África Ocidental sabiam como encontrá-lo
e derretê-lo. Eles moldaram ouro em belas joias. Claro, o povo da África
trouxe muitas coisas com eles para o Brasil. Eles trouxeram suas músicas,
suas canções e suas danças .... " “Como o carnaval carioca”, disseram as
crianças. "Eles trouxeram suas histórias e sua linguagem ...." "E seu jeito de
cozinhar ", disse Akosua. "Por que tantos africanos vieram para o Brasil?"
José quis saber. "A África não era grande o suficiente para abrigar todos?"
“A África é muito grande e tem muita gente ”, disse Nana. "Tudo começou
há cerca de quatrocentos anos. O povo de África não queria vir para o Brasil.
Europeus os trouxeram para o Brasil como escravos". "Você quer dizer
assim como eu trouxe a cobaia?"

"Não, foi muito pior. Os europeus

mantiveram os africanos como prisioneiros. Eles os forçaram a trabalhar nas
minas de ouro e nas fazendas. Eles os trataram muito mal. Então, quando
podiam, muitas vezes fugiam para as florestas. Lá eles construíram suas
próprias aldeias, que chamamos de 'mocambos'". "Então o que aconteceu?"
As crianças queriam saber. "Grandes bandos de soldados foram enviados
para caçá-los e trazê-los de volta para a servidão. Então eles lutaram contra
os soldados. Quando os africanos ganharam, mais e mais pessoas fugiriam
para se juntar a eles. Desta forma, eles formaram até assentamentos maiores
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chamados 'quilombos'. Havia muitos quilombos no Brasil. Nos quilombos,
os africanos eram livres. Eles escolheram seus próprios chefes e rei, assim
como eles fizeram na África. Havia muitos homens corajosos e justos entre
eles, como o rei Ganga Zumba que governou o maior quilombo do Brasil.
Ele tinha mais de 20.000 soldados para lutar contra os portugueses no Brasil.
“Às vezes, os soldados portugueses desbaratavam os quilombos. Quando
isso acontecia, os africanos fugiram cada vez mais para o interior do país.
Lá eles receberam amizade e refúgio dos índios. Se não fosse por essa
amizade entre africanos e índios no Brasil, muitos dos dois povos teriam sido
destruídos". "Ainda há índios no Brasil?" Akosua perguntou. "Ah sim. Eles
foram os primeiros no Brasil. Os africanos viveram entre eles e aprenderam
muitos de seus costumes". "Conte-nos sobre os costumes indígenas!" As
crianças imploraram. "Você poderia, conte-nos você mesmo”, "Nana riu."
Durante essas três semanas, vocês estiveram na hacienda, vocês aprenderam
muito". "Você quer dizer, como dormir em redes?" José perguntou. "Sim os
índios foram os primeiros a fazer redes". "E a usar plantas fazendo cores para
pintar na cerâmica! " Tanya disse. "Sim! Eles também sabem muito sobre o
uso de plantas como remédios", disse=lhes Nana. “O quinino, que usamos
hoje para curar a malária, é retirado da casca da árvore cinchona. Foi usado
pela primeira vez pelos índios da América do Sul como um medicamento."
"Como vocês viram no carnaval", disse Nana, "os índios deram-nos a
sua própria música, danças e fantasias também. Hoje todos nós
compartilhamos o país juntos, assim como compartilhamos todos esses
costumes, porque somos todos brasileiros".
Foi o último dia de Akosua no Brasil. Naquela noite o Gaúcho levou
todos para o teatro na Bahia. Eles deveriam ver uma "congada". A congada
é uma peça sobre a história dos quilombos. "A história do Brasil", disse
Nana, "faz parte da história dos povos de África".
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Voltaram à casa de novo.

Cedo demais foi a hora de se despedir da Bahia. Novamente Akosua
ficou na fila de passageiros. Em uma mão estava sua pasta e na outra uma
caixa de papelão marrom com oito furos. Dentro da caixa de papelão estavam
Pedro e Petra. Dentro da pasta não havia absolutamente nada. Onde estava
GeePee? Ela decidiu ficar no país em forma de cenoura com Nana Alikali.
Então Nana deu a Akosua dois ursinhos sul-americanos bebês para levar de
volta para a África. "Escreva logo!" Os amigos de Akosua cantaram,
enquanto seu avião acelerava no céu azul em direção a casa novamente.
Perguntas e exercícios
1. Quantas coisas você pode encontrar no capítulo que são comuns
para Gana e Brasil?
2. O que você encontra sobre o Brasil que não consegue encontrar em
Gana?

34

35
Palavras difíceis e seus significados
acostumada: acostumada com uma coisa.
bagagem: pertences com os quais se viaja.
baía: uma curva interior da costa.
maleta: bolsa para guardar papéis.
cenoura: planta com raiz comestível de cor laranja.
crocante: difícil, mas facilmente quebrável.
crunch: para mastigar qualquer coisa dura, e assim fazer barulho.
pepino: uma longa fruta verde usada em saladas.
alfândega: o lugar onde os impostos sobre mercadorias de outros
países são coletados.
encantado: muito satisfeito.
burro: uma pessoa lenta no aprendizado.
elevador: um elevador em um prédio alto para levar pessoas ou
mercadorias para cima e baixa.
emocionante: sentimentos estimulantes; movendo-se para a ação.
grunhido: fazer um som como a de um porco.
abraço: segurar levemente com os braços.
alface: uma planta cujas folhas são comidas cruas e geralmente em
uma salada.
mordiscar: morder pequenos pedaços de cada vez.
fila: fila de espera de pessoas.
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aeromoça: uma mulher que atende passageiros a bordo de um navio
ou avião.
tangled: misturados de forma confusa.
aterrorizante: ssustador.
túnel: uma passagem subterrânea cortada por uma colina ou sob um
rio. acrobata: aquele que faz truques de torção e equilíbrio do corpo.
jacaré: uma espécie de crocodilo.
sem fôlego: sem fôlego.
palhaço: uma pessoa que age ou fala como um tolo para causar risos.
traje: moda de vestir; vestido para disfarçar.
vaqueiro: aquele que cuida de vacas.
costume: o que se tem o hábito de fazendo.
demanda: chamar nitidamente para; para fazer uma pergunta
destruição: dano.
disfarce: um vestido que faz o usuário parecer diferente o que ele é.
temido: terrível.
risada: rir de uma maneira boba.
insultuoso: rude. interior: o interior de qualquer coisa.
máscara: uma capa para o rosto, um disfarce. monarca:
rei;
orquestra: uma banda de músicos.
performar: fazer ou agir como no palco; tocar música.
perseguir: seguir; para perseguir.
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saque: pano para fazer sacos.
girar: girar rapidamente.
pernas de pau: longos postes com apoios para os pés nos quais uma
pessoa pode andar longe do chão.
provocar: irritar uma pessoa.
ameaçar: prometer machucar uma pessoa se ela não fizer o que ela
quer. tombo: cair.
pote: colocar (comida) em uma lata fechada para evitar que estrague.
chaminé: uma abertura ou orifício para a saída de fumaça ou ar aquecido de
um incêndio.
coluna: um pilar.
drenagem: o escoamento de águas residuais por tubos, calhas etc.
inclinado: dobrado e pendurado como se estivesse cansado.
experimento: um ensaio ou teste realizado para descobrir algo.
fábrica: a grande oficina onde os produtos são feitos em grandes
quantidades.
floco: uma camada fina ou fatia de qualquer coisa.
funil: tubo ou passagem para saída de fumaça, ar, etc.; um enchimento
de boca larga pelo qual os líquidos são despejados em garrafas.
selva: floresta; árvores densas.
forno: um grande forno para assar tijolos ou cerâmica.
legging: um exterior cobrindo as pernas.
monte: um monte de terra ou pedras.
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bigode: o cabelo do lábio superior dos homens.
mula: um animal cujos pais são um cavalo e um asno.
mula de carga: a mula usada no transporte de mercadorias.
separar: separar; para dividir qualquer coisa em partes.
sugira: 'para trazer encaminhar uma ideia.
tráfego: os automóveis, autocarros, bicicletas, etc. que circulam por
via pública.
cera: uma substância pegajosa usada para velas e outros fins.
moinho de vento: um moinho movido por trilhos que se movem com
a força do vento.
oscilação: mover-se instavelmente de um lado para o outro. estranho:
desajeitado.
canela: uma especiaria obtida da casca de uma árvore do Ceilão.
cilindro: objeto em forma de rolo.
ferir: prejudicar; prejudicar.
mangue: uma árvore que cresce em margens lamacentas e margens de
rios em países quentes.
perverso: perverso; gosta de pregar peças.
abrigo: para dar proteção a; coisa que dá proteção contra ataques,
calor, chuva ou vento.
pântano: terreno baixo tornado úmido e cheio de água.
tanino: a substância obtida da casca de certas árvores e usada na
preparação uma substância obtida da casca de certas árvores e usada na
preparação de couro.
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baunilha: um aroma de perfume adocicado usado em sorvetes, pudins
etc. barcaça: barco de fundo chato para transporte de mercadorias, utilizado
em rios e canais.
frágil: fraco.
jangada: uma série de troncos, pranchas, etc. presos juntos e usados
como um barco.
gasolina: um pequeno cargueiro que vai de porto em porto.

