
A co-produçâo portuguesa
que olha para a
escravatura em África

Ainda hoje as Nações Unidas estimam que existam 40 milhões de escravos
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As Rotas da Escravatura
é uma série documental
co-produzida pela RTP

cujo segundo episódio
vai para o ar hoje
As Rotas da Escravatura apresenta-
se, sem modéstias, como a primeira
vez que a história da escravatura é

contada em todas as suas ramifica-

ções. A série documental francesa,
que foi exibida no canal Arte em
Maio do ano passado, por alturas
da comemoração dos 170 anos da

abolição da escravatura em Fran-

ça, abrange, ao longo de quatro epi-
sódios de 40 minutos, o tráfico de
humanos em África no período que
vai de 476 a 1888, ano da abolição
no Brasil, o último país ocidental
a resistir. Nesses mais de mil anos,
mais de 20 milhões de africanos fo-
ram vendidos.

A RTP, uma das co-produtoras,
começou a transmitir a série na
semana passada, numa altura em
que cresce a importância de se
descobrir mais sobre a escravatu-
ra e as repercussões que ainda hoje
são sentidas, seja na forma como o
mundo está organizado, nas desi-

gualdades sociais ou nos 40 milhões
de escravos que as Nações Unidas

estimam que ainda hoje existam.
O segundo episódio vai para o ar
hoje, às 24h, na RTPI. Quem prefe-
rir ver Les Routes de UEsclavage na
versão original, sem narração em
português, poderá também adqui-
rir os DVD, que já foram lançados
em França, ou ver na plataforma Vi-

meo, onde estão disponíveis todos
os episódios, sem legendas.

Nos materiais de promoção da
série, os autores explicitam o ob-

jectivo deste trabalho que demorou
mais de cinco anos a fazer, com a

colaboração de 40 especialistas:
"Lembrar que a escravatura não é

um fenómeno histórico marginal,
mas uma questão central da histó-
ria do mundo é uma forma e nos



protegermos dos crimes do passa-
do. E uma forma de progredir no
combate contra as desigualdades e

discriminações de todo o género." A
ideia é também recentrar a conver-
sa a partir de uma perspectiva mais

global e menos centrada na Europa.
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Esta é a história
de um mundo
onde o comércio
de escravos
desenhou os seus
territórios e as
suas próprias
fronteiras
As Rotas da Escravatura

Esses autores, Daniel Cattier, Juan
Gelas e Fanny Glissant, são todos

pessoas com ligações ao tema em
causa. Daniel Cattier, filho de pai
belga e mãe zimbabweana, tem
uma filmografia preocupada com
ligações a África e exploração de
questões de identidade, com fil-
mes como o documentário animado

Kongo: Grand íllusions? Juan Gelas

tem no currículo Noirs de France,
série documental sobre a História
da população negra de França. Já

Fanny Glissant, que é descendente

da relação entre uma escrava e o
seu mestre, tinha só créditos como
produtora executiva, estreando-se
aqui na realização. Há também seg-
mentos animados, uma bem-vinda
companhia para os depoimentos
recolhidos e imagens de arquivo, a

cargo de Olivier Patté.
"Esta é a história de um mundo

onde o comércio de escravos dese-
nhou os seus territórios e as suas

próprias fronteiras. Um mundo
em que a violência, a opressão e
o lucro impuseram as suas rotas",
arranca assim a narração do pri-
meiro episódio. Ainda disponível
no RTP Play, 476-1375: Para além do
deserto olha para os vários povos
que foram escravizados, dos núbios

aos somalis, dos bacongos aos man-
dingas, passando pelos akans, para
o Cairo e para o sistema de castas
no Mali e como se desumaniza um
grupo de pessoas através da cor da

pele e da diferença de religião, ao

ponto de transformar alguém num
"outro" para o poder oprimir e es-
cravizar. Sem nunca esquecer que
a escravatura não começou ali, nem
tão-pouco foi algo que só aconte-
ceu em África mas é algo tão velho

quanto o próprio ser humano, com
presença em todas as sociedades.
Catherine Coquery-Vidrovitch,
historiadora e professora emérita
da Universidade de Paris VIII que
é uma das entrevistadas, além de
ser a consultora histórica da série
e de ter escrito um livro que para
a acompanhar, lembra especifica-
mente, no episódio, que o facto de
os escravos serem "sobretudo ne-
gros" é algo "relativamente recente
na História" .

No segundo episódio, 1375-1620:
Por todo o ouro do mundo, o foco são

os portugueses. São entrevistados,
entre outros, investigadores e histo-
riadores como António de Almeida
Mendes, da Universidade de Nantes,
Isabel Castro Henriques, da Facul-
dade de Letras da Universidade de

Lisboa, Filipa Ribeiro da Silva, do
Instituto Internacional da História
Social, em Amesterdão, bem como
Izequiel Batista de Sousa, da Univer-
sidade de Reunião, que vem de São

Tomé, uma ilha muito importante
nesta parte da história. Ao longo das

próximas duas semanas, analisar-
se-ão as plantações de açúcar e algo-
dão, os Estados Unidos e os tempos
em mudança que trouxeram com
eles a abolição.
rodriqo.noqueira@publico.pt


