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RESUMO:
O poema ‘Vozes D’África’ de Castro Alves pertence ao estilo literário do Romantismo em sua
terceira geração. É marcado pelo que se denomina Literatura de Tese, na qual o autor
constrói um texto de protesto. No poema em destaque, o eu poético construído sofre e
lamenta as atrocidades cometidas em relação aos negros africanos no período da escravidão.
Exalta-se e clama-se pelo fim dos abusos. O autor, entretanto, ao argumentar, permanece em
seu lugar de conforto, a aristocracia brasileira pré-republicana, mesmo sendo um
vanguardista (abolicionista). Nas mensagens subliminares apresentadas, depreende-se a
força do pensamento e da mentalidade do europeu católico, exatamente idêntico àquela que
deu origem à sociedade escravocrata, combatida e denunciada em seus versos. Percebe-se,
desta maneira, a força do padrão cultural e da mentalidade de uma época na construção da
História, mesmo nos momentos de questionamento.
Palavras-Chave: Castro Alves, África, Escravidão, História das Mentalidades, História
Cultural.
ABSTRACT:
The poem ‘Vozes D’África’ (“Voices from Africa”), by Castro Alves, belongs to the literary
stile of Romanticism in its third generation. It is marked by what is called “Thesis
Literature”, in which the author builds a text of protest. In the mentioned poem, the poetic
self suffers and laments the atrocities perpetrated against the African black people during the
slavery period. The author praises and clamors for the end of the abuses. However, while he
is reasoning, he stays in a comfort place - the pre-republican Brazilian aristocracy - even
though he is an avant-garde (abolitionist). In the subliminal messages presented in the poem,
it is possible to acknowledge the European catholic mentality, identical to what had
originated the slave society, and exactly the one which is opposed and denounced in the
poem's verses. Therefore, it is noteworthy that the cultural pattern and the era’s mentality
strongly participate in the construction of History, even in moments of questioning.
Keywords: Castro Alves, Africa, Slavery, Cultural’s History, Mentality’s History.
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O poema ‘Vozes D’África’ apresenta-nos um eu-lírico composto por um Continente
que sofre com os seus homens e mulheres indo embora, deixando seu território para passarem
por toda sorte de provações2. Disserta, em versos, o medo e o horror da Mãe África em ver
seus filhos carregados pelo tráfico negreiro e a pela escravidão e grita na primeira estrofe, um
pedido de socorro: “Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes? Em que mundo, em
qu’estrela tu t’escondes, Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, Que
embalde desde então corre o infinito... Onde estás, Senhor Deus”.
O poema é escrito pelo poeta Antônio Frederico de CASTRO ALVES e pertence ao
estilo literário denominado Romantismo, entretanto, já possui características do Realismo. O
Romantismo é estilo de época que durou, no Brasil, de 1836 a 1881 e possui três gerações
com características particulares. Os versos de ‘Vozes D’África’ estão dentro da terceira
geração e tem como autor Castro Alves o melhor representante deste estilo literário. Ficou
conhecido como ‘Poeta dos Escravos’ por ter como marca de sua escrita o combate à
escravidão – fazia literatura e poesia social. Os autores da época foram intitulados de
‘Condoreiros’, nomenclatura que advém de condor, simbolizando a liberdade adotada pelos
jovens românticos do período, reportando-nos a liberdade do voo de um pássaro. Liberdade
segregada dos negros africanos, vítimas da ambição do homem branco.
Castro Alves é o poeta ‘Condoreiro’ mais inspirado. Apresenta-se épico, repleto de
narrativas longas, grandiloquente por excelência e comprometido com a questão abolicionista
e republicana brasileira, entretanto, não se olvida da humanidade dos negros, da sua terra
Natal e reflete por seus versos os excessos e atrocidades perpetradas. Não podemos,
igualmente, nos esquecer, que os escritores, mesmo os vanguardistas e visionários, não
deixam de ser homens de seu tempo. Pensam com a mentalidade e a cultura de sua sociedade
e de sua criação, porém, abrem o flanco para a entrada do novo e reconhecem com particular
destemor os equívocos incorridos.
O poeta nasceu no Brasil em 1847, quando ainda existia escravidão, mas já
despontavam vozes contrárias a este padrão social. Viveu uma vida confortável e faleceu
jovem vítima de tuberculose, conseguindo, ao revés, ainda que jovem compreender a
dificuldade da vida dos negros escravizados, tornando-se um contestador astuto dos algozes
dos filhos da África. O negro no texto condoreiro é analisado enquanto vítima, vivendo em
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terras alheias à margem da sociedade, separados de sua terra, sem perspectivas e refém de
barbaridades que transformavam homens, em coisas - objetos.
Há um clamor, um grito de liberdade em seus versos nos quais se busca a reflexão e o
despertar do mundo para uma consciência de igualdade e justiça. Vemos um notável
engajamento na relação dos versos com uma análise social; na verdade, um olhar entre o ser
humano e a sociedade em uma visível batalha em prol das lutas sociais.
A criação artística de Castro Alves possui duas vertentes: uma lírico-amorosa e a outra
de denúncia e embate social. Esta última configura-se a mais importante e a que maior
destaque teve ao longo dos tempos. Romanesca ou teatral, a escrita do autor já se aproxima,
como mencionado, do estilo literário nomeado de Realismo. É uma verdadeira resposta ao
Romantismo ‘alienado’ e uma denúncia às injustiças sociais. Desvela a realidade dos fatos
como eles são, sem qualquer eufemismo. Verifica-se em ‘Vozes D’África’ uma procura por
explicações para o que está acontecendo, tentando, de maneira lógica, concatenada, entender
os fatores ou a soma de fatores que pudesse justificar as ações do homem (branco) sobre o
homem (negro).
Ultrapassadas as noções literárias preliminares e delimitadas a posição do homem,
autor; do homem poético, escravos e a África e do tempo histórico, História do Brasil prérepublicano, adentraremos na análise do texto de Castro Alves em ‘Vozes D’África’ em sua
compreensão da história africana. Antes, contudo, a integralidade do texto não pode faltar.

Vozes d'África
Castro Alves
11 de junho de 1868

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...
Qual Prometeu tu me amarraste um dia
Do deserto na rubra penedia
— Infinito: galé! ...
Por abutre — me deste o sol candente,
E a terra de Suez — foi a corrente
Que me ligaste ao pé...
O cavalo estafado do Beduíno
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Sob a vergasta tomba ressupino
E morre no areal.
Minha garupa sangra, a dor poreja,
Quando o chicote do simoun dardeja
O teu braço eternal.
Minhas irmãs são belas, são ditosas...
Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas
Dos haréns do Sultão.
Ou no dorso dos brancos elefantes
Embala-se coberta de brilhantes
Nas plagas do Hindustão.
Por tenda tem os cimos do Himalaia...
Ganges amoroso beija a praia
Coberta de corais ...
A brisa de Misora o céu inflama;
E ela dorme nos templos do Deus Brama,
— Pagodes colossais...
A Europa é sempre Europa, a gloriosa! ...
A mulher deslumbrante e caprichosa,
Rainha e cortesã.
Artista — corta o mármor de Carrara;
Poetisa — tange os hinos de Ferrara,
No glorioso afã! ...
Sempre a láurea lhe cabe no litígio...
Ora uma c'roa, ora o barrete frígio
Enflora-lhe a cerviz.
Universo após ela — doudo amante
Segue cativo o passo delirante
Da grande meretriz.
Mas eu, Senhor!... Eu triste abandonada
Em meio das areias esgarrada,
Perdida marcho em vão!
Se choro... bebe o pranto a areia ardente;
talvez... p'ra que meu pranto, ó Deus clemente!
Não descubras no chão...
E nem tenho uma sombra de floresta...
Para cobrir-me nem um templo resta
No solo abrasador...
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Quando subo às Pirâmides do Egito
Embalde aos quatro céus chorando grito:
"Abriga-me, Senhor!..."
Como o profeta em cinza a fronte envolve,
Velo a cabeça no areal que volve
O siroco feroz...
Quando eu passo no Saara amortalhada...
Ai! dizem: "Lá vai África embuçada
No seu branco albornoz. . . "
Nem vêem que o deserto é meu sudário,
Que o silêncio campeia solitário
Por sobre o peito meu.
Lá no solo onde o cardo apenas medra
Boceja a Esfinge colossal de pedra
Fitando o morno céu.
De Tebas nas colunas derrocadas
As cegonhas espiam debruçadas
O horizonte sem fim ...
Onde branqueia a caravana errante,
E o camelo monótono, arquejante
Que desce de Efraim
Não basta inda de dor, ó Deus terrível?!
É, pois, teu peito eterno, inexaurível
De vingança e rancor?...
E que é que fiz, Senhor? que torvo crime
Eu cometi jamais que assim me oprime
Teu gládio vingador?!
Foi depois do dilúvio... um viadante,
Negro, sombrio, pálido, arquejante,
Descia do Arará...
E eu disse ao peregrino fulminado:
"Cão! ... serás meu esposo bem-amado...
— Serei tua Eloá. . . "
Desde este dia o vento da desgraça
Por meus cabelos ululando passa
O anátema cruel.
As tribos erram do areal nas vagas,
E o Nômada faminto corta as plagas
No rápido corcel.
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Vi a ciência desertar do Egito...
Vi meu povo seguir — Judeu maldito —
Trilho de perdição.
Depois vi minha prole desgraçada
Pelas garras d'Europa — arrebatada —
Amestrado falcão! ...
Cristo! embalde morreste sobre um monte
Teu sangue não lavou de minha fronte
A mancha original.
Ainda hoje são, por fado adverso,
Meus filhos — alimária do universo,
Eu — pasto universal...
Hoje em meu sangue a América se nutre
Condor que transformara-se em abutre,
Ave da escravidão,
Ela juntou-se às mais... irmã traidora
Qual de José os vis irmãos outrora
Venderam seu irmão.
Basta, Senhor! De teu potente braço
Role através dos astros e do espaço
Perdão p'ra os crimes meus!
Há dois mil anos eu soluço um grito...
escuta o brado meu lá no infinito,
Meu Deus! Senhor, meu Deus!!...
O texto reflete um engajamento de Castro Alves em prol das lutas sociais. Apresentase como partidário da mentalidade contrária ao tráfico negreiro e a manutenção da escravidão.
Deflagra as arbitrariedades e mostra a injustiça dessa cultura de aprisionamento do negro. O
poema mostra o lado entristecido da África ao ver o destino sofrido que tem. Suplica a
presença e a bondade divina e tenta entender o por que de tanto sofrimento e desgaste.
O poema é, até hoje atual, porque a escravidão acabou, mas o legado de destruição que
o homem, enquanto humanidade, perpetrou na África ainda perdura. Retiramos a memória, o
referencial do Continente e construímos no seu lugar a nossa história. Os negros construíram
com seu suor e seu sangue a história de grande parte do mundo. Foram protagonistas da
construção, mas coadjuvantes na história. Ser escravo é sujeitar-se de forma completa ao
outro, é ser propriedade do senhor e não ter vontade própria, trabalhando compulsoriamente
para atender as necessidades alheias. Seu poder deliberativo é anulado (PINSKY, 2009, p.
11). Não há autonomia, o verbo querer não é conjugado.
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A África foi tratada com inferioridade e até hoje, infelizmente, legados de
incredulidade acerca de seu potencial são mantidos no imaginário e na mentalidade das
pessoas.
Em vozes D’África, Castro Alves impingiu os acentos da poesia épica ao exprimir
a dor de todo um continente. O poema é uma alegoria do pungente destino da raça
africana, vista não simplesmente através de um navio carregado de negros, mas
através da própria África, enquanto continente. Os versos são doces prosopopéias
em que a África mesma narra suas desgraças, lamenta o seu destino e implora a
misericórdia divina, pelas vozes do eu lírico, que coloca, metonimicamente, todos
os africanos, pela sua singularização em Nação, a se queixarem a Deus pela sua
desventura, pela tristeza de ver seus conterrâneos arrebatados do solo pátrio para
serem escravizados e lançados ao desamparo. Posso dizer que é a súplica africana
uma espécie de soberba apóstrofe do continente escravizado, a implorar justiça de
Deus. Os versos, em linguagem figurada, são a expressão da indignação do poeta
que via que o Novo Mundo, estava “talhado para as grandezas, para crescer, criar,
subir” e que a América, que conquistara a liberdade com formidável heroísmo,
contribuía para aumentar mancha do mesmo crime cometido pela Europa.
(SOUZA, 2011)

O tráfico negreiro e a escravidão transformaram-se em uma Literatura de Tese
(OLIVEIRA, LITERAFRO) no texto de Castroalvino, lançando-nos a uma única
interpretação, qual seja, aquela em que vê a denúncia e a conduta antiescravocrata na
‘autoridade autoral’. A literatura de tese defende um ponto de vista ou uma vertente que se
encontra em discussão social ou política. Aparece como forma de demonstrar inconformismo
e levantes de contraposição. Há, inclusive, estudiosos que denominam a literatura de tese
como ‘panfletária’, haja vista a sua colocação como forma de despertar e mostrar conflitos
sociais.
Desde o Congresso de Viena em 1815 o Ministro das Relações Exteriores britânico
Castlereagh laborou para que o tráfico de negros, considerado como algo repugnante aos
princípios da humanidade e da moral universal, tivesse um fim (MAMIGONIAN, p.
215/216). Sabemos que a pretensão de fim da escravidão se verificou quando hipótese de
ganhos financeiros com o trabalho assalariado dos negros teve destaque. Assim, o comércio e
os produtos industrializados teriam mais mercado. Não podemos, no entanto, deturpar que as
primeiras vozes em direção da liberdade dos negros africanos, originaram-se de uma vertente
humanista. Houve homens que perceberam a presença de igualdade no semelhante de origem
africana.
A visão humanizada e liberal ganhou força com os ideais iluministas, chegando até o
Brasil, local onde Castro Alves e outros labutaram enormemente para a não manutenção da
escravidão. Tinham verdadeira repulsa pelos horrores que existiam nas terras africanas,
continuavam no mar e permaneciam depois que desembarcavam nos portos de destino.
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O que foi, e infelizmente inda é, o tráfico de escravos no continente africano, os
exploradores nos contam em páginas que horrorrizam; o que era nos navios
negreiros, nós o sabemos pela tradição oral das vítimas; o que por fim se tornava
depois do desembarque em nossas praias, desde que se acendiam as fogueiras
anunciativas, quando se internava a caravana e os negros boçais tomavam os seus
lugares ao lado dos ladinos nos quadros das fazendas, vê-lo-emos mais tarde. Bastame dizer que a história não oferece no seu longo decurso um crime geral que, pela
perversidade, horror e infinidade dos crimes particulares que o compõem, pela
duração, pelos seus motivos sórdidos, pela desumanidade do seu sistema complexo
de medidas, pelos proventos tirados, pelo número das suas vítimas e por todas as
consequências, possa de longe ser comparado à colonização africana da América.
(NABUCO, 2010, p. 91)

Castro Alves é um autor mestiço, não é considerado negro. Desempenhou um papel
importante e questionador da sociedade através da literatura, atingindo, assim, a camada
social mais elitizada que tinha acesso aos seus textos. Revelou e abalou valores até então
admitidos como incontestes e irrefutáveis, assumindo status de contra-força (resistência) ao
discurso oficial dos grupos dominantes (AUGEL, 1997, p. 185/186). “A literatura negra
define-se a si própria como portadora de um posicionamento contrário e crítico, mostrando
em alto e bom tom o que nem sempre é aceito nem visto com neutralidade ou sem emoção”
(AUGEL, 1997, p. 185/186). Defende os escravos de forma que vai além do simples
paternalismo e do excesso de piedade presente na maioria de seus contemporâneos. O escravo
é entendido em sua humanidade – demonstra sentimentos e anseios da Mãe África.
A pretensa neutralidade da escrita é fator que mais nos coloca despertos para pesquisar
os textos deste período pré-abolicionaista e verificar a mentalidade (utensilagem mental) da
época. Percebemos uma busca incessante pela equidade entre os homens, mas, as raízes e
parâmetros culturais não são esquecidos, mesmo nas escritas que deflagram comportamentos
de admiração, respeito e afeto pelos negros africanos representantes de uma terra (localidade),
hoje, considerada antepassado de todos nós. Depreende-se, no texto em menção, a presença da
cultura e de parâmetros sociais arraigados, em mensagens subliminares que nos são entregues.
A situação do africano durante o período da escravidão e do tráfico negreiro é questão
já muito debatida e estudada, mas, não menos importante. Na verdade, a escravidão não
perdeu a sua significância. O que nos interessa, doravante, é a análise da linguagem
subliminar presente no texto em menção (‘Vozes D’África’). Trata-se, inequivocamente, de
uma apologia à liberdade, de um texto de protesto (literatura de tese), entretanto, não podemos
deixar de pontuar que mesmo aqueles que se indignam com a exploração, aderem a um
pensamento de base eurocêntrica e a uma doutrina católica – ambas bases de sustentação da
escravidão. Tal fato, faz-nos perceber que as nuances da exploração e da inferiorização do
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africano e da própria África durou mais tempo do que o abordado pelos estudiosos. A África
esteve refém do ‘mundo dominador’ por muito mais tempo.
As edificações literárias do autor baiano centram em quatro sustentáculos retóricos,
quais sejam: comover para convencer; cristianismo messiânico; a vertente pessoal e pública
compartilhadas e a estratégia cênica, combinação entre o sublime (texto magistral) e o
grotesco (drama social). Seus versos são notícias explícitas da escravidão e a defesa da
humanidade dos escravos através da ótica da Mãe África. Ao mesmo tempo que são
denúncias, permitem ao interlocutor subverter a ótica e a bandeira principal do projeto autoral
e depreender “lapsos discursivos conservadores e senhoriais”, podendo recair em imagens
negativas dos negros, rompendo com a leitura objetivada e dirigida da literatura de tese
(OLIVEIRA, LITERAFRO).
No poema ‘Vozes D’África’ o negro inequivocamente aparece como vítima e a África
personificada (eu poético) desespera-se pedindo perdão pelos seus crimes. Ora, que crimes?
Por que esta postura de resignação? Por que clamar por perdão de Deus? Por que mencionar
Cristo? Todos os referenciais apontados falam de um olhar do autor, um olhar católico,
advindo do referencial europeu dominante em sua época. Por esta razão, aduzimos outrora
que o escritor fala de seu lugar de conforto mesmo quando age em protesto. Tal postura,
muito esclarece a lógica presente por trás da História da África até então. O pedido de socorro
é totalmente contido no referencial religioso do europeu (branco), haja vista que as religiões
africanas eram politeísta e não monoteístas. A África, ajustadamente construída em sua
singeleza, clamaria por deus (em ‘d’ minúsculo) ou deuses, pois respeitaria seus referenciais
religiosos (politeístas). Então, a África de Castro Alves, reconhece o sofrimento de seus
filhos, mas, analisa-o por discursos e bases filosóficas rígidas do cristianismo e da Igreja
Católica.
A África, a fim de encontrar uma resposta para os seus infortúnios remete-se a Noé
contra Cam, alcançando uma interpretação de maldição que recairia sobre todos os seus
descendentes (OLIVEIRA, LITERAFRO). Esta visão foi utilizada pelo cristianismo para
justificar do ponto de vista religioso, a escravidão – nomeando-os de filhos de Cam. Para a
época de Castro Alves este fato era “ideia recorrente” e não carecia de elucidação
(OLIVEIRA, LITERAFRO).
Daí ser possível que o poema possa também reforçar estereótipos: sua estratégia de
recorrer à cosmogonia cristã pretende-se, por um lado, em favor da liberdade do
negro mas acaba, por outro, vitimando-o, uma vez que dissemina a permissividade
da exploração do negro pelo imaginário social das elites. Algo condenado pelo
poeta, mas, de certa forma, “consentido” pela escritura sagrada. (OLIVEIRA,
LITERAFRO)
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Desta maneira, a destreza literária e a intenção libertadora Castroalvista não
conseguem fugir à tônica de seu tempo. Mesmo sendo idealista de um mundo mais igualitário,
não conseguiu desfazer das marcas ideológicas de seu tempo. A construção da Nação
brasileira e a visão de mundo na época encontram-se cobertas pela cultura da segregação Casa Grande e da Senzala. O autor não conseguiu permear as especificidades dos negros e
suas trajetórias. Não obteve entendimento, nem inteligiu a cultura particular deste povo,
passou ao largo de se ver como afrodescendente, manteve-se como a mais alta voz da elite
contra as atitudes escravocratas. Lutou contra as atrocidades sem conseguir desfazer o véu
silenciador dos estereótipos da classe dominante.
Neste aspecto temos sustentáculo de reflexão na história das mentalidades, pois a
escravidão e a inferioridade do negro eram fatos sociais que permeavam o imaginário e a
cultura. A maior escravidão ou subserviência sofrida pela África encontra-se, infelizmente,
enraizada, nos parâmetros mentais equivocados com que nossa sociedade foi construída e
delineada.
A mentalidade de uma sociedade pode ser observada nas entrelinhas do texto, porque
ao desenvolver uma temática, apresenta-se o universo nela envolvido e somado de vários
outros campos, permitindo a problematização das linguagens envolvidas – tanto a visível
quanto aquela oculta. Trata da análise de um “recorte do tecido social” (VAINFAS, 1997,
p.127/162), no qual se vê a estrutura coletiva vigente e os mecanismos de convencimento
utilizados no discurso com referência ao padrão de racionalidade e estratégias vinculadas ao
tempo e ao espaço.
Ronaldo Vainfas sustenta que a história das mentalidades ou história cultural é
temática muito revisitada para estudo da escravidão e a historiografia brasileira adapta-se em
menor ou maior grau aos problemas específicos de nossa história cultural da qual não
podemos transitar sem lembrar que o Brasil foi construído e sustentado por três séculos pelos
escravos negros. Por óbvio, em temas polêmicos, a visão diverge-se, mas, neste caso, o
embate é salutar, pois fomenta os discursos e as análises vão sendo engrandecidas. Cada
parâmetro analítico leva-nos a uma nova visão e compreensão da vida social e do imaginário
envolvido.
A tônica principal desta discussão é demonstrar o quanto o preconceito e os
paradigmas de pequenez permearam nossas mentes em relação ao continente africano. Temos,
agora, no despertar do século XXI, possibilidades e visões metodológicas para descortinar os
vícios ocultos introjetados por simples repetição. Podemos despertar para uma nova realidade,
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há muito existente; mas que ocultada por ideologias europeizantes. A principal característica é
aquela de aceitar os valores, reconhecer as arbitrariedades do invasor africano e entender a
dinâmica cultural. Respeitar que não há vestígios que desvendem todas as indagações da
historiografia e compreendê-las.
A África atual deve ser compreendida como síntese que envolva aspectos de sua
longa história e elementos da contemporaneidade. Portanto, a África combina e
tensiona a realidade de suas estruturas tradicionais com as inovações impostas pelo
imperialismo contemporâneo. Essa forma de ver a questão do desenvolvimento
histórico africano rejeita o ponto de vista de conceber a realidade africana como
mero expoente das mazelas do colonialismo europeu. (BORGES, 2009, 74)

A África não pode mais ser estigmatizada. Possui um processo civilizatório milenar,
não podendo ser apenso da história expansionista européia. As teses sobre a África devem
partir de interpretações de suas próprias vivências, concatenadas com outras sociedades e
interdisciplinarmente; não através de olhares preconcebidos. Temos que permitir e construir
questionamentos distantes das ideias edificadas e difundidas pelos Europeus sobre a África,
tão arraigadas que até os questionadores dos padrões desumanos fazem alusão aos referenciais
dominantes.
De modo recente, se admite a participação da áfrica em acontecimento histórico
mais amplo, como a origem humana. Esta questão, confirmada pela paleontologia
atual, aparenta ser simples para uma defesa, no entanto, acarreta implicações não
observáveis de imediato. Apreender que a origem da humanidade foi na África,
implica em admitir que o fenômeno da cultura e da civilização que acompanha o
advento dessa espécie foi também neste continente. Portanto, a África é
simultaneamente o lugar de origem da humanidade, cultura e civilização
(BORGES, 2009, p. 75).

A maior opressão vivida pela África foi perdurar escrava e submissa na senzala das
mentes mundanas por muito tempo, enquanto a bandeira da humanidade e do fim da
escravidão tremulava formalmente. As visões preconceituosas e presentes na cultura social
são fatores indicativos de que muito devemos ao continente negro. Até aqueles, considerados
vanguardistas e, sem dúvida foram, estavam permeados de fatores que enclausuravam a
possibilidade de igualdade para a África, ou melhor, da franca aceitação da diferença, muito
necessária e que tanto agrega valores.
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