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A viagem da África para o Brasil               
                           

 

 

Ontem a Serra-Leoa 

A guerra, acaçá ao leão, 

O sono dormido à toa 

Sob as tendas da amplidão 

Hoje... o porão negro, fundo, 

Infecto, apertado, imundo, 

Tendo a peste por Jaguar... 

E o sono sempre cortado  

Pelo arranco de um finado 

E o baque de corpo ao mar... 

     (Castro Alves, “Navio Negreiro”)  

 

O transporte dos escravizados, ao qual só no século XIX a “civilização 

branca” vai destinar poemas candentes como o citado, era, sem dúvida, uma 

forma de reduzir o negro à sua expressão mínima, de prepará-lo para o que 

vinha. 

 

Tudo começava ainda em terra. Para fazer com que o navio negreiro não 

perdesse demasiado tempo, tocando de porto em porto até completar sua 

carga humana, constituíram-se feitorias junto aos ancoradouros. Sua função 

era reunir um grupo de cativos que ficavam aguardando o navio e não o 

contrário. Os negros eram aglomerados num depósito, constituído de barracos 

de madeira ou pedra. Eram relativamente bem tratados, mesmo quando tinham 



que trabalhar para sua alimentação nas ocasiões em que os navios 

demoravam. Suas habitações nada tinham a ver com os currais provisórios, 

cercados de paliçadas, onde ficavam durante as longas caminhadas desde 

seus locais de origem.                                                                                            

Chegando o navio negreiro ao porto, procurava-se embarcar os escravos de 

acordo com a ordem de sua chegada ao depósito. O temor de uma revolta dos 

negros estava sempre presente – o que deixa claro que não se tratava de 

rebanho cordato, mas de seres humanos orgulhosos – e imaginava-se que 

ninguém deveria ficar muito tempo nos depósitos, para não semear o gérmen 

de uma rebelião. 

 

A propósito, é importante tentar avaliar bem a situação do negro, antes de 

acusá-lo de amorfo e submisso. Retirado do seu habitat, de sua organização 

social, sentia-se nivelado pelos captores aos demais cativos, oriundos de 

outras tribos, praticantes de outras religiões, conhecedores de outras línguas, 

vindos de outra realidade. Nem por isso, ele se identificava com outros cativos: 

sentia-se solto, perdido, sem raízes. Não entendia bem sua situação, reagindo 

com estupor e inércia às ordens. 

 

Na hora do embarque, ainda tinha que ouvir o sacerdote – que ao colocar o 

sal em sua língua, o batizava, pois pagãos não deveriam ir a um país cristão – 

insistir para que ficasse contente, já que ia a um lugar onde aprenderia as 

coisas da fé. E deveria esquecer seu país de origem. 

 

Para materializar a solicitação da Igreja e por meio da humilhação reduzir o 

homem negro à sua nova condição – de escravizado –, ele era, durante a 

viagem, marcado a ferro no ombro, na coxa ou no peito. A praxe era também 

colocá-lo a ferros, ao menos até se perder de vista a costa africana. 

 

Claro, a lei portuguesa tratava de defender a “mercadoria”. Exigia-se que ao 

escravo fossem fornecidas três refeições diárias, dois litros e meio de água e 

que sofresse revisão médica. 

 



Mas não há dúvida de que só eram cumpridas as disposições de interesse 

dos traficantes. A travessia não era, à época, um cruzeiro de luxo. O contrário 

disso, a morte era companheira de viagem dos negros. 

O número de escravos por navio era... o máximo possível. Uns quinhentos 

numa caravela, setecentos num navio maior – cerca de mil toneladas – 

iniciavam a viagem que demorava de trinta e cinco a cinquenta dias a partir de 

Angola até Recife, Bahia ou Rio de Janeiro, numa viagem normal. Calmarias 

ou correntes adversas podiam prolongar a  

                                                                                                                                                      

travessia até cinco ou mesmo seis meses, tornando mais dantescas as cenas 

de homens, mulheres e crianças espremidos uns contra os outros, vomitando e 

defecando frequentemente em seus lugares, numa atmosfera de horror que o 

calor e o mau cheiro se encarregavam de extremar. Cronistas registram que 

navios negreiros eram pressentidos nos portos pelo odor que os antecipava e 

que persistia mesmo quando já estavam livres de sua carga. 

 

É claro que num ambiente desses, grassavam doenças, fazendo com que o 

fundo do mar se transformasse no ponto final da viagem de muitos. 

 


