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PROGRAMA  
 
 
 
 

QUARTA-FEIRA 19 FEVEREIRO 2020 
 

12h00-15h00 Registo participantes 

 
15h30-17h30 Cerimónia abertura oficial 

Mestre de Cerimónia: TOMANE CAMARA [Acção para o Desenvolvimento, AD] 
DEDÉ ANDRADE [Comunidade de Cacheu] 
CLAUDIO ARBORE [Universidade IULM Milão, AIN] 
JOSÉ DA SILVA HORTA [Universidade de Lisboa] 
MARIA ISABEL NOSOLINI MIRANDA [Acção para o Desenvolvimento, AD]  
ANA PAULA SANCHES MIRANDA [Governadora Regional de Cacheu] 
SIMONA SCHLEDE [Chefe de cooperação União Europeia] 
ANTÓNIO SPENCER EMBALÓ [Secretario de Estado da Cultura de Guiné-Bissau] 

 
18h00-19h30 Animação Cultural 

 
 

QUINTA-FEIRA 20 FEVEREIRO 2020 
 

09h20-09h30 Abertura Sessões temáticas  

CLAUDIO ARBORE [Universidade IULM de Milão] 
 
09h30-11h00 Primeira Sessão 

ODETE COSTA SEMEDO [INEP/Universidade Amílcar Cabral/ CES Universidade de Coimbra] 
"Perguntam-me de onde eu vim - Rizoma" 

Trajetórias individuais na construção da História de Cacheu 

VANICLÉIA SILVA SANTOS [University of Pennsylvania/UFMG] 
“Crispina Peres e outras negociantes no porto de Cacheu no contexto do tráfico transatlântico de 
escravos no século XVII” 

JULIANA BARRETO FARIAS [UNILAB] 
"Entre nharas, signaras e signares: gênero, escravidão e liberdade na Senegâmbia, século XIX" 

- Moderadora: CORNELIA GIESING [CH Universidade de Lisboa] 

Debate 

 
11h30-13h15 Segunda Sessão  

Relações de dependência, escravização e sociedades locais 

PETER MARK [Wesleyan University] 
“Between Captive and Free: Ransoming, Collateral, and Protective Captivity on the Upper Guinea 
Coast before 1650” 

O tráfico de escravizados na África Atlântica, da Senegâmbia ao golfo da Guiné 

JOSÉ DA SILVA HORTA, MARIA MANUEL TORRÃO [CH Universidade de Lisboa] 
“…negros pera o seruisso que hé próprio delles e se naõ escuza, assi nesta Ilha como na Serra Leoa e mais partes 
de Guiné: a Companhia de Jesus, a escravatura e o tráfico de escravizados em Cabo Verde e nos «Rios 
de Guiné» no século XVII” 

PAUL LOVEJOY [Yorh University] (*) 
“The Jihad Movement and the Slave Trade, 1770-1850” 

- Moderadora: VANICLÉIA SILVA SANTOS [Universidade Federal de Minas Gerais] 

Debate 
 
15h30-17h30 Terceira Sessão  

A circulação de saberes: entre Cacheu e as diásporas africanas 

CARLOS CARDOSO [CESAC Bissau] 
“Desconstruindo o legado dos escravos: a contribuição não material dos escravizados ao património 
mundial” 

SÓNIA MARIA SANTOS [Universidade Lusófona da Guiné-Bissau] 
“Identidade diaspórica e o Pan-Africanismo na Guiné-Bissau” 

- Moderadora: ODETE COSTA SEMEDO [INEP/ Universidade Amílcar Cabral/ CES-UC] 

Debate 

17:00-17:30  

Arqueologia da escravidão 

RUI GOMES COELHO [UNIARQ Universidade de Lisboa/Brown University] (*) 
“Cacheu: uma perspetiva arqueológica” 

- Apresentação:  CLAUDIO ARBORE [Universidade IULM de Milão] 

(*) Via Skype/ou vídeo-comunicação 

 
18h00-19h30 Animação Cultural 

 
SEXTA-FEIRA 21 FEVEREIRO 2020 

 
09h45-11h00 Quarta Sessão  

Cacheu, porto de escravatura: redes regionais e rotas oceânicas 
FELIPE MALACCO [Universidade Federal de Minas Gerais] 
“O Comércio Atlântico em Cacheu: complementaridade Mercantil e Agência Local, 1580-1700” 
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Cacheu: dinâmicas locais de um espaço afro-português 

MARIA JOÃO SOARES [CH Universidade de Lisboa] 
“Perspectivas históricas sobre as estruturas humanas e materiais católicas de Cacheu (séculos XVI-
XVIII)” 

- Moderador: CLAUDIO ARBORE [Universidade IULM de Milão] 

Debate 

 
11h30-13h15 Quinta Sessão  

O Memorial de Cacheu e a rede dos memoriais da África Ocidental — casos de estudo 

CLAUDIO ARBORE [Universidade IULM de Milão] 
 “Memorialização da escravatura e processos territoriais: o caso do Memorial da Escravatura e do 
Tráfico negreiro de Cacheu” 

ELOI COLY [Maison des Esclaves de l'île de Gorée] 
“La Maison des Esclaves de l'île de Gorée et le Mémorial de l’esclavage de Cacheu, Symboles forts 
dans le souvenir mémoriel” 

 THIAGO MOTA [Universidade Federal de Viçosa] 
“Islã e escravidão: reflexões sobre as representações da história e memória islâmicas em museus da 
Grande Senegâmbia” 

- Moderador: JOSÉ DA SILVA HORTA [CH Universidade de Lisboa] 

Debate 

 
15h30-17h00 Sexta Sessão  

História oral e experiências do tráfico e da escravização 
CORNELIA GIESING [CH Universidade de Lisboa] 
“Le loup dans la bergerie. Narrations et identités des sujets de l’ancien royaume de Kasa en 
Sénégambie” 

ABDERRAHMANE NGAIDE [UCAD Dakar] 
”Trois espaces, trois « esclaves » et trois maîtres. Mémoire (s) de l’esclavage dans l’espace 
sénégambien” 

- Moderador: CARLOS CARDOSO [CESAC Bissau] 

Debate 
18h00-19h30 Animação Cultural 
 
 

SÁBADO 22 FEVEREIRO 2020 
 

09h30-10h30 Sessão de encerramento 

 
11h00-12h30 Animação Cultural  
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COMISSÃO CIENTÍFICA 
 

AMADO, Leopoldo, Comissão pela Educação, Ciência e Cultura ECOWAS, 
Guiné-Bissau 
ARBORE, Claudio, Università IULM di Milano e Memorial da Escravatura e 
Tráfico Negreiro de Cacheu (METN), Guiné-Bissau 
BELLAGAMBA, Alice, Università degli Studi di Milano Bicocca, Itália 
CARDOSO, Carlos, Centro Estudos Sociais Amílcar Cabral, Guiné-Bissau 
CARVALHO, Clara, ISCTE-IUL-Centro de Estudos Internacionais, Portugal 
DIAS, Eduardo Costa, ISCTE-IUL- Centro de Estudos Internacionais, 
Portugal 
GREEN, Toby, King’s College London, Reino Unido 
HAVIK, Philip, Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, Portugal 
HENRIQUES, Isabel Castro, Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras e 
Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, Portugal 
HORTA, José da Silva, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro 
de História, Portugal 
LOVEJOY, Paul, York University, Canada 
MAGGIOLI, Marco, Università IULM di Milano, Itália  
MARK, Peter, Wesleyan University, EUA e Centro de História da UL 
NGAIDÉ, Abderrahmane, Université Cheikh Anta Diop, Senegal 
RODRIGUES, Eugénia, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 
Centro de História, Portugal 
SANTOS, Sónia, Universidade Lusófona de Bissau, Guiné-Bissau 
SEMEDO, Odete Costa, INEP e Universidade Amílcar Cabral, Guiné-Bissau 
THIOUB, Ibrahima, Université Cheikh Anta Diop, Senegal e IEA de Nantes 
TORRÃO, Maria Manuel, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 
Centro de História, Portugal 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

ARBORE, Claudio, Università IULM di Milano, METN Cacheu e AIN onlus, 
Itália 
CAMARA, Tomane, Memorial da Escravatura e do Tráfico Negreiro de 
Cacheu e Açcão para o Desenvolvimento, Guiné-Bissau 
CARDOSO, Carlos, Centro Estudos Sociais Amílcar Cabral, Guiné-Bissau 
HANDEM, Jorge Camilo, Açcão para o Desenvolvimento, Guiné-Bissau 
HORTA, José da Silva, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro 
de História, Portugal  
MAGGIOLI, Marco, Università IULM di Milano, Itália 
MANÉ, Edilson Carlos Mendes, Secretaria de Estado de Cultura, Guiné-
Bissau 
NOSOLINI, Isabel, Açcão para o Desenvolvimento, Guiné-Bissau 
PINTO, Leandro, COAJOQ, Guiné-Bissau 
PINTO, Mimoso, Governo Regional de Cacheu, Guiné-Bissau 
SOARES, Maria João, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro 
de História, Portugal 
TORRÃO, Maria Manuel, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 
Centro de História, Portugal 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL 
 

NOSOLINI MIRANDA Maria Isabel, CAMARÁ Tomane, SAMPAIO JÚNIOR 
Leandro, HANDÉM Jorge Camilo, ARBORE Claudio, PINTO Mimoso, MANÉ 
Edilson Carlos Mendes, MONTEIRO Casimiro, SANHÁ Demba, SEIDI Minhone, 
ALANSO CASSAMÁ Cambraima, TURÉ Binto, MANÉ Mamadú, MANÉ Sana, 
ANDRADE Dedé, BALINCANTE RODRIGUES Lúcio, DJALLO Adulai, DJALLO 
Gibril, DJALLO Mamadu Ali, MANÉ Sana, PINTO Moises, QUEITA Idrisa, 
MOREIRA Quinta, SANTOS Lilíca, PEREIRA Negado, GOMES Pascoal, LOPES 
Joaquim, MALAM Roquiato Augusta, CASSAMÁ Maimuna, MANÉ Sana. 
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CACHEU, CAMINHO DE ESCRAVOS 
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ESCRAVATURA E DO TRÁFICO NA ÁFRICA 

OCIDENTAL 
 

 Cacheu, povoação que adotou o nome do rio que desaguava nas suas 
margens, foi, desde o século XVI, o grande entreposto de escravos da 
Senegâmbia. Inicialmente Cacheu era apenas um dos vários portos onde 
fundeavam os navios vindos da ilha de Santiago de Cabo Verde para 
resgatarem os escravos que posteriormente transportavam para a América 
Central. De povoado incipiente, foi-se reorganizando, quer em tensão, quer 
em complementaridade com as sociedades envolventes, até se transformar 
numa povoação cercada por uma frágil paliçada, com uma igreja em honra 
de Nossa Senhora do Vencimento, nome que passaria a identificá-la quando, 
em 1605, foi elevada à categoria de vila. No entanto, até ao início do 
imperialismo colonial oitocentista, Cacheu constituiu um espaço afro-
português que se subtraiu a um controlo europeu eficaz dos corpos e das 
mentes dos seus habitantes. 
 Substituindo o entreposto de Santiago, nele se cruzaram oficiais da 
Coroa portuguesa, negociantes cabo-verdianos, comerciantes franceses e 
ingleses, procuradores de mercadores de grandes famílias de negociantes 
europeus, bem como africanos que traziam pessoas escravizadas do hinterland 
guineense. Os lançados, os seus descendentes euro-africanos e agentes locais 
foram mediadores fundamentais neste negócio. Todos tinham um mesmo 
propósito: enriquecer com a participação no tráfico de escravos, bem como de 
outras mercadorias que dinamizavam as trocas a partir dos eixos comerciais 
da região. 
 Neste Simpósio multidisciplinar procurar-se-á, por um lado, fazer um 
balanço do envolvimento de Cacheu na escravatura e no tráfico na costa da 
África Ocidental e no Mundo Atlântico; pensá-lo no contexto das várias 
dimensões da história de Cacheu; estudar os impactos do tráfico atlântico nas 
sociedades locais. Por outro lado, este Encontro pretende avançar na proposta 
da Memorialização da escravatura de Cacheu. Partindo da tentativa de 
utilização de fontes da história oral e da cultura material, pretende-se, 
igualmente, dar passos decisivos para incluir Cacheu na rede dos memoriais 
da África Ocidental. 

 As comunicações devem enquadrar-se nestas duas grandes áreas e, 
entre outras pertinentes, nas sub-temáticas abaixo enunciadas que se 
consideraram como vias possíveis para a compreensão de Cacheu, Caminho 
de Escravos. 
 
Tema 1- Escravatura e Tráfico na costa de África Ocidental: Cacheu na perspectiva 
histórica: 
1. Cacheu: dinâmicas locais de um espaço afro-português 
2. Cacheu, porto de escravatura: redes regionais e rotas oceânicas 
3. O tráfico de escravizados na África Atlântica, da Senegâmbia ao golfo da 
Guiné 
4. Relações de dependência, escravização e sociedades locais 
5. A circulação de saberes: entre Cacheu e as diásporas africanas 
6. Tráfico, escravatura e abolicionismos: transições ambíguas 
7. Trajetórias individuais na construção da História de Cacheu 
 
Tema 2 – Memorialização da escravatura e do tráfico de escravizados:  
1. História oral e experiências do tráfico e da escravização 
2. Cultura material e memorialização 
3. Processos de memorialização e territorialidade 
4. O Memorial de Cacheu e a rede dos memoriais da África Ocidental — casos 
de estudo 
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CACHEU, A PATH OF SLAVES 

HISTORY AND MEMORY OF SLAVERY AND SLAVE TRADE IN WEST AFRICA. 
  
 Since the 16th century, Cacheu, a town which took its name from the 
river that flowed along its banks was the greater slave trade port of 
Senegambia. Initially, Cacheu was just one of several ports where the ships 
from the island of Santiago anchored to purchase enslaved people, who were 
subsequently transported to Central America. From an incipient settlement, 
it was reorganised in tension or complementarity with the surrounding 
societies, until it became a community surrounded by a fragile palisade, 
within which a church was built devoted to Nossa Senhora do Vencimento, a 
name which was given to Cacheu when, in 1605, was officially raised to the 
status of Vila. However, until the dawn of nineteenth century colonial 
imperialism, Cacheu was a Luso-African territory which avoided an effective 
European control both of bodies and minds. 
 After overcoming Santiago trading hub, Cacheu turned into a 
crossroad of Portuguese Crown officers, Cabo-Verdean traders, French, 
English and Dutch merchants, agents of wealthy families of European traders, 
as well as Africans who brought the enslaved from the Upper 
Guinean hinterland. Lançados, their Eur-African offspring and local agents 
were key brokers to this business. They all shared a main purpose: to enrich 
themselves with slave trade, as well as trading in other commodities, trade 
which boosted the exchanges based on the regional commerce routes. 
 This multidisciplinary symposium will attempt to reassess the role of 
Cacheu in slavery and slave trade in the West African Coast and in the 
Atlantic World, to contextualize them in the several dimensions of history of 
Cacheu and to study the Atlantic Slave trade impacts on local 
societies. Furthermore, this meeting intends to move forward a proposal for 
the Memorialization of Slavery in Cacheu. Sources from oral history and 
material culture will also be considered to make decisive steps to include 
Cacheu in the West African Memorial Network. 
 The papers should fit into these two major themes, in the sub-themes 
listed below, as well as in other relevant ones to the discussion, possible paths 
to the understanding of Cacheu, a Path of Slaves. 

  
Theme 1: Slavery and slave Trade in the West African Coast: Cacheu in historical 
perspective: 
1. Cacheu: local dynamics of a Luso-African space. 
2. Cacheu, a slave trade port: regional networks and oceanic routes. 
3. The enslaved trade in Atlantic Africa, from Senegambia to the Gulf of 
Guinea. 
4. Relations of dependence, enslavement and local societies. 
5. The circulation of knowledge from Cacheu to the African diasporas. 
6. Slave trade, slavery and abolitionism: ambiguous transitions. 
7. Individual trajectories in the making of the history of Cacheu 
  
Theme 2: Memorialization of slavery and of slave trade: 
1. Oral history and slave trade and slavery experiences. 
2. Material culture and memorialization. 
3. Memorialization and territoriality processes. 
4. The Cacheu Memorial and the West African Memorial network: case 
studies.  
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"PERGUNTAM-ME DE ONDE EU VIM - RIZOMA" 
 

ODETE COSTA SEMEDO 
INEP Bissau 

Universidade Amílcar Cabral de Bissau 
 

Odete Costa Semedo é Doutorada em Letras (Literaturas de Língua 
Portuguesa), pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUCMINAS), é investigadora sénior do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa (INEP), na Guiné Bissau e investigadora associada do CES da 
Universidade de Coimbra. Professora de Língua Portuguesa e Literaturas 
africanas de língua portuguesa, expert nacional nos domínios de 
ensino/formação, participação feminina. Facilitadora de ações de formação no 
domínio do Género e Desenvolvimento no Contexto Africano, Literaturas e 
culturas, tradição oral guineenses e literaturas em língua portuguesa. 
Desempenhou as funções de: Ministra da educação - maio de 2014 a maio de 
2016; Reitora da Universidade Amílcar Cabral (2012 a 2014); Ministra da 
Educação Nacional - junho 1997 a fevereiro 1999; Ministra da Saúde - março 
de 2004 a novembro de 2005. Escritora com várias obras e artigos publicados 
na Guiné-Bissau e no estrangeiro. 

 
 
 

CRISPINA PERES E OUTRAS NEGOCIANTES NO PORTO DE CACHEU NO 
CONTEXTO DO TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS NO SÉCULO XVII  
 

VANICLÉIA SILVA SANTOS  
University of Pennsylvania 

UFMG 
 
Essa apresentação se distancia das afamadas biografias dos heróis 
nacionalistas tão conhecidos da história e da historiografia africana e 
africanista. Essa apresentação é sobre Crispina Perez, que nasceu por volta de 
1620, em Cacheu. Seus pais eram experientes comerciantes afro-atlânticos de 
Cacheu em um dos mais importantes portos da Alta Guiné. Entre a primeira 

e a segunda metade do século XVII, Crispina Perez tornou-se também uma 
importante comerciante do referido porto, que conhecia as conexões regionais 
de comércio, que eram alavacadas com a participação do marido, também 
experiente comerciante. Atenta à relação dessa trajetória individual com 
outras pessoas foi possível descobrir a multiplicidade de espaços nas quais 
Crispina se inscreveu, bem como estratégias de mobilização social e de 
formação de identidades sociais. A trajetória de Crispina permite analisar 
numa escala que vai do local ao global, do micro a macro, sem perder de vista 
a representação do real numa unidade concreta. Essa apresentação não é 
sobre a biografia de Crispina, mas pretende romper com os silêncios sobre a 
participação dela e de outras mulheres em importantes eventos 
transatlânticos, como o comércio e as tentativas de autoridades portuguesas 
de controlar o espaço de Cacheu. Assim, o objetivo dessa comunicação é 
analisar os significados da vida de Crispina Perez e de outras mulheres em 
Cacheu, no contexto do trato transatlântico de escravos. As fontes utilizadas 
são administrativas e especialmente o processo inquisitorial no qual Crispina 
Perez foi denunciada, presa e levada para Lisboa para responder às denúncias 
de feitiçaria.  
 
Palavras-chaves:  Cacheu, Crispina Perez, Biografia, microhistória, 
Senegâmbia, Alta Guiné 
 
Vanicléia Silva-Santos é Doutora em História Social pela USP. Atualmente é 
curadora da coleção de Arte Africana do Penn Museum - University of 
Pennsylvania. Está licenciada como Professora Associada de História da 
África da UFMG. É Membro do Comitê Científico Internacional da UNESCO 
para o IX Volume de História Geral da África, no qual é editora do Volume 
sobre a Diáspora Africana. Tem artigos sobre religiosidade na Guiné no 
século XVII e escreve um livro sobre a micro-história de Crispina Perez em 
Cacheu e suas conexões Atlânticas. 
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ENTRE NHARAS, SIGNARAS E SIGNARES: GÊNERO, ESCRAVIDÃO E 
LIBERDADE NA SENEGÂMBIA, SÉCULO XIX. 

 
JULIANA BARRETO FARIAS 

UNILAB  
  

O tema desta comunicação são as grandes negociantes da costa ocidental 
africana, conhecidas como nharas, signaras e signares, expressões derivadas do 
termo português senhora, e suas relações com a escravidão e diferentes 
processos de liberdade no século XIX. Partindo de uma abordagem 
comparativa, pretendo explicitar as similaridades e diferenças entre 
trajetórias de vida de algumas dessas mulheres em tempos e lugares distintos 
na Senegâmbia, especificamente algumas cidades nas regiões dos atuais 
Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal. Nesse percurso, ressaltando algumas 
histórias cruzadas dessas senhoras e outras mulheres e homens escravizados, 
buscarei argumentar como as relações entre gênero, “raça” e “classe” – estas 
duas últimas categorias citadas em diversos documentos oitocentistas – 
igualmente explicam as diferentes visões de cativeiro, trabalho e liberdade 
que circulavam nessas regiões nas primeiras décadas do século XIX.  Não 
obstante essas aproximações, os contextos distintos em que viviam e atuavam, 
com disputas e ocupações coloniais próprias, também serão essenciais para 
entender as dinâmicas comerciais e escravistas em que estiveram envolvidas. 
 
Palavras-chave: mulheres, Senegâmbia, escravidão, liberdade, gênero.  
 
Juliana Barreto Farias é Professora Adjunta na Unilab (Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), Campus dos 
Malês/BA, e no Programa de Mestrado em Estudos Africanos, Povos 
Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
Campus Salvador. Doutora em História Social pela USP, realizou pós-
doutorado em História da África na Universidade de Lisboa (2018-2019), com 
bolsa de Pós-doutorado no Exterior (PDE) pelo CNPq. Investigadora do 
Centro de História da Universidade de Lisboa, onde integra a equipe do 
projeto SLAFNET - Escravatura em África: um diálogo entre Europa e África, 
vinculada ao Centro de História da Universidade de Lisboa e à Universidade 

Cheikh Anta Diop, em Dakar. Autora, entre outros livros e artigos, de Black 
Women of Brazil in Slavery and Post-Emancipation. Nova York: Diaspora 
Africa Press, 2017 (co-organizado com Giovana Xavier e Flávio Gomes) e 
Mercados minas: Africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro 
(1830-1890). Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro/Arquivo Geral da 
Cidade, 2015. 
  
 
 
 



 9 

BETWEEN CAPTIVE AND FREE: RANSOMING, COLLATERAL, AND 
PROTECTIVE CAPTIVITY ON THE UPPER GUINEA COAST BEFORE 1650 

 
PETER MARK  

Wesleyan University 
 

This presentation looks at the history of Ransoming, Collateral, and Protective 
Captivity on the Upper Guinea Coast before 1650. My paper investigates the 
origins of pawning in European-African interaction along the Upper Guinea 
Coast. Pawning in this context refers to the holding of human beings as 
security for debt or to ensure that treaty obligations be fulfilled. While 
pawning was an indigenous practice in Upper Guinea, it is proposed here that 
when the Portuguese arrived in West Africa, they were already familiar with 
systems of ransoming, especially of members of the nobility. The adoption of 
pawning and the associated practice of not enslaving members of social elites 
may be explained by the fact that these customs were already familiar to both 
the Portuguese and their West African hosts. Vestiges of these social 
institutions may be found well into the colonial period on the Upper Guinea 
Coast. 
Key words: pawning, ransom; Upper Guinea Coast; West African history 
 
Peter Mark is Professor of Art History ‘Emeritus’ at Wesleyan University, and 
Invited Cathedratic Professor of History at the University of Lisbon, 
Faculdade de Letras. In 2019 he was ‘Chercheur Invité’ at the Institut National 
d’Histoire de l’Art, in Paris; he is also Alexander-von-Humboldt Fellow at the 
Frobenius-Institut, Frankfurt-am-Main. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…NEGROS PERA O SERUISSO QUE HÉ PRÓPRIO DELLES E SE NAÕ ESCUZA, 
ASSI NESTA ILHA COMO NA SERRA LEOA E MAIS PARTES DE GUINÉ” 

A COMPANHIA DE JESUS,  A ESCRAVATURA E O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS 
EM CABO VERDE E NOS « RIOS DE GUINÉ » NO SÉCULO XVII 

 
JOSÉ DA SILVA HORTA, MARIA MANUEL TORRÃO 
Centro de História da Universidade de Lisboa 

                                                                      
Os Jesuítas participaram no debate sobre a legitimidade dos títulos de 
escravidão e, portanto, do tráfico em curso ao longo dos « Rios » da 
Senegâmbia/Alta Guiné e nas ilhas do arquipélago de Cabo Verde. No início 
do século XVII, a missão da Companhia de Jesus, cuja sede, em Cabo Verde, 
era a ilha de Santiago, através da voz do superior, Padre Baltasar Barreira, 
manifestou sérias reservas sobre a escravização. No entanto, um discurso 
pragmático, consistente com a experiência anterior de Barreira e dos Jesuítas 
em Angola, emerge desde o início da missão. O superior argumentou a 
impossibilidade de garantir a justiça dos cativeiros — o que foi reiterado pelo 
seu sucessor, o Padre Sebastião Gomes —, mas essa conclusão foi 
contrabalançada por um argumento de obter, pelo tráfico, compensação de 
alegadas arbitrariedades dos dignitários africanos sobre os portugueses 
residentes. Todavia, outro argumento mais forte superou aquelas dúvidas: a 
existência da missão dependeria dos escravos e do trabalho escravo. Tal como 
em outras missões africanas e americanas, os escravos assumiram um papel 
fundamental para uma ordem religiosa cuja presença deveria ser auto-
sustentável e ter actividades lucrativas. Esse pragmatismo levou os Jesuítas a 
comprarem escravizados que chegavam ao arquipélago, vindos de mercados 
oeste-africanos de que Cacheu era o principal porto de saída, mas também a 
vendê-los aos mercados centro e sul-americanos e ibérico.  Esta última 
situação ocorreu quando as circunstâncias do seu relacionamento com as 
elites escravistas favoreceram a posse de pessoas escravas em número 
superior às necessidades de mão-de-obra para os trabalhos domésticos e 
artesanais (valiosos, como a tecelagem de panos) nas suas casas e nas suas 
propriedades agro-pecuárias, em particular, na ilha de Santiago.  
 Nos espaços guineenses, os Jesuítas terão sobretudo usufruído dos 
escravos dos seus aliados e protectores locais, em particular os mercadores 
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portugueses e luso-africanos, de quem dependiam para se deslocarem em 
missão entre o Norte da Senegâmbia e a Serra Leoa, passando por Cacheu. 
Porém, na sociedade insular cabo-verdiana baseada na escravatura, a 
evolução da situação financeira e patrimonial da missão implicou uma 
participação significativa da Companhia, ainda que sobretudo indirecta, no 
negócio do tráfico de escravos. É possível, também, entreabrir uma janela para 
a tensão do quotidiano e para o perfil das actividades dos homens e mulheres 
africanos que, durante todo o tempo da missão dos Jesuítas, trabalharam para 
eles na condição de escravos e que acabaram por ser vendidos a terceiros 
quando a missão terminou.  
 
Palavras-chave: Cabo Verde; Senegâmbia/Alta Guiné; Jesuítas; escravatura; 
tráfico de escravizados. 
 
José da Silva Horta é Professor Associado de História da África da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa e Subdirector do Centro de História da 
ULisboa. Trabalha em história antiga da Senegâmbia/Alta Guiné, sécs. 15-18 
Algumas publicações: The Forgotten Diaspora: Jewish Communities in West 
Africa and the Making of the Atlantic World, Cambridge U. P., 2011, 2013 
(com Peter Mark); A ‘Guiné do Cabo Verde’: Produção Textual e 
Representações (1578-1684), Fundação C. Gulbenkian, 2011; “A 
Representação do Africano na Literatura de Viagens (1453-1508)”, Mare 
Liberum, 1991; “A ‘Racial’ Approach to the History of Early Afro-Portuguese 
Relationships? The Case of Senegambia and Cabo Verde…”, S. Rauschenbach 
and J. Schorsch (eds.), The Sephardic Atlantic…, Palgrave, 2018 (com P. 
Mark).  
Maria Manuel Ferraz Torrão – Doutorada em História Moderna pela 
Universidade dos Açores. Investigadora Integrada do Centro de História da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi investigadora do 
Instituto de Investigação Científica Tropical entre 1987 e 2015, onde integrou 
a equipa luso-caboverdiana que elaborou o Projeto de História Geral de Cabo 
Verde. A história destas ilhas é o seu principal objecto de estudo, em vertentes 
tão distintas como o tráfico de escravos, a circulação de cultura material e 
imaterial através deste espaço, a cartografia histórica do arquipélago e as 
expedições científicas nestas ilhas. 

THE JIHAD MOVEMENT AND THE SLAVE TRADE, 1770-1850 
 

PAUL E. LOVEJOY 
York University 

 
The jihad movement that began in Fuuta Jalon in the 1720s and expanded 
rapidly from the 1770s through the middle of the nineteenth century 
accounted for the enslavement of large numbers of people, most of whom did 
not leave West Africa but were incorporated into the new jihad states. The 
paper examines the issues arising from this massive population displacement, 
which resulted in more enslaved people in the jihad states than in all of the 
Americas combined. The relationship between the jihad states and the trans-
Atlantic traffic to the Americas helped shape the Atlantic world by the fact 
that the jihad states avoided involvement in the market for slaves in the 
Americas, except under controlled conditions and contraband. Otherwise the 
jihad states could have supplied all of the enslaved population for the 
Americas during the height of the slave trade between 1770 and 1850 but 
instead provided far less than 10 percent of the captured victims of slavery. 
 
Key words: jihad, Islam, slave trade, West Africa, demography 
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2015), has been a member of the UNESCO “Slave Route” Project (1996-2012), 
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DESCONSTRUINDO O LEGADO DOS ESCRAVOS: A CONTRIBUIÇÃO NÃO 
MATERIAL DOS ESCRAVIZADOS AO PATRIMÓNIO MUNDIAL   

 
CARLOS CARDOSO 

CESAC Bissau 
 

Contrariamente à tendência que prevaleceu durante muito tempo na 
historiografia ocidental, hoje é voz corrente que os escravos deixaram uma 
contribuição importante ao património mundial.  Entretanto, com a evolução 
do tempo, uma parte significativa desta historiografia tem concentrado a sua 
atenção sobre as contribuições nas áreas da culinária, música, dança e noutros 
aspectos ligados à arte e à cultura, ou, no melhor dos casos, à religiosidade. 
Em contrapartida, as novas correntes historiográficas têm constatado que esta 
contribuição não se limita a estes aspectos mais folclóricos, e que a circulação 
na Passagem de Meio registou aportes significativos noutras áreas, 
nomeadamente do saber, das tecnologias e do saber fazer em geral. Baseando-
se no paradigma de que toda a experiência social produz e reproduz 
conhecimento, e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias epistemologias , e que 
é através do conhecimento por eles produzidos que as mulheres e os homens, 
incluindo os escravizados, moldam as suas relações com a natureza e com 
outros membros da sociedade, esta comunicação quer trazer à luz do dia 
algumas das contribuições dos escravos na área do saber, e insistir sobre o 
facto de que em diferentes domínios, o conhecimento “transportado” pelos 
escravos era anterior ao saber que encontraram nos lugares para onde foram 
levados.    
 
Palavras-chave: historiografia, tráfico negreiro, património, religiosidade, 
epistemologia: 
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Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África (CODESRIA) 
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IDENTIDADE DIASPÓRICA E O PAN-AFRICANISMO NA GUINÉ-BISSAU 
 

SONIA MARIA SANTOS 
Universidade Lusófona da Guiné-Bissau 

 
As trocas culturais entre povos africanos escravizados têm-se dado através 
dos tempos no percurso da história. Homens livres navegavam junto a 
mercadores e mantinham assim laços de pertencimento separados 
fisicamente pelo Atlântico. No Brasil, esse contato com a África portuguesa 
sempre foi intenso por parte de proprietários de escravos, fazendeiros, 
médicos, advogados e comerciantes. Desse lugar, a partir dos anos setenta do 
século passado surgem grupos de estudos africanos em todo o país baseados 
na ideologia da Organização de Unidade Africana (1963) procurando espaço 
para manifestar a sua negritude. O Pan-Africanismo de África e da diáspora 
influenciam esse movimento assim como o Black Power americano. Fanon, 
Dickens, Senghor, Du Bois e Garvey. 
Essas influências fizeram com que houvesse uma procura ao encontro das 
antigas raízes africanas com a diáspora. Pesquisadores de diversas áreas 
atravessam o Atlântico em busca de reencontros com a identidade negra. 
Nesse percurso, de forma espontânea e também organizada, surgem grupos 
e entidades diversas em busca de reminiscências africanas no quotidiano 
brasileiro. Idas de pesquisadores ao continente africano trouxeram 
aproximações e reconhecimentos mútuos inclusive de laços familiares. Essa 
busca torna-se mais intensa nos últimos anos através de programas de 
reconhecimento de origem através do exame de DNA nos quais os indivíduos 
descobrem o seu pertencimento. 
O movimento panafricanista da Guiné-Bissau sai em busca desse passado 
com o olhar voltado para futuras conexões além de suas fronteiras, dentro e 
fora do continente africano. Procura forças para atenuar e resolver problemas 
que a subalternidade trava em sintonia com outros atores. Do Brasil, os 
programas de intercâmbio fomentam novos pensamentos e ações entre povos 
irmãos e alimenta no país a procura da verdade sobre a escravidão negra, suas 
consequências e vestígios materiais entre povos irmãos. A Comissão da 
Verdade Sobre a Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil 
percorre todo o país e conta com a solidariedade dos irmãos africanos para 

trazer à tona as obscuridades do passado e suas repercussões na atualidade. 
Fatos, símbolos, objetos, histórias são elos importantes para rever e 
compreender fatos e valores obliterados pelo tempo, mas que a africanidade 
esparsa em territórios diversos se reconhece nos gestos, nos símbolos e 
principalmente pela reivindicação do seu lugar de fala na sociedade. 
 
Palavras-chave: identidade, memória, Brasil, Guiné, africanismo 
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CACHEU: UMA PERSPETIVA ARQUEOLÓGICA 
 

RUI GOMES COELHO 
Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa 

Joukowsky Institute, Brown University 
 

A fundação e desenvolvimento de Cacheu, a partir de 1588, correspondeu a 
um crescente entrelaçamento entre comunidades de origem e africana e 
europeia na costa da atual Guiné-Bissau. Este processo está intimamente 
ligado à formação do mundo atlântico no sistema-mundial capitalista e, em 
particular, à escravização de africanos e à colonização europeia da região. A 
arqueologia, enquanto disciplina que estuda grupos humanos através da 
cultura material, pode ser uma forma privilegiada para compreendermos a 
formação de Cacheu na longa duração. Por outro lado, os trabalhos 
arqueológicos podem ser catalisadores para processos de reflexão e 
transformações sociais. Nesta comunicação apresentaremos uma proposta de 
projeto de pesquisa arqueológica com uma componente de arqueologia 
pública, tendo em consideração os trabalhos de prospeção preliminares 
realizados em Janeiro de 2020 no âmbito da parceria entre a AD—Acção para 
o Desenvolvimento, a UNIARQ—Centro de Arqueologia e o Centro de 
História da Universidade de Lisboa. 
 
Palavras-chave: Arqueologia, cultura material, arqueologia pública, 
colonialidade. 
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O COMÉRCIO ATLÂNTICO EM CACHEU: COMPLEMENTARIDADE 
MERCANTIL E AGÊNCIA LOCAL, 1580-1700 

 
FELIPE SILVEIRA DE OLIVEIRA MALACCO 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Esta comunicação tem como objetivo principal discutir a diversidade do 
comércio realizado em Cacheu no período compreendido entre 1580 e 1700, 
no sentido da variedade das mercadorias que nele circulavam. Para além do 
comércio de pessoas escravizadas, na análise empírica das fontes é explicito a 
circulação de inúmeros produtos, como marfim e cera. Discutiremos também 
a outra ponta do comércio, ou seja, a qual os agentes africanos e luso-africanos 
residentes em Cacheu exigiam em troca das mercadorias adquiridas pelos 
comerciantes atlânticos, como sal, ferro e tecidos. Debateremos a agência 
comercial dos sujeitos envolvidos nas trocas mercantis, sejam eles europeus 
vindos pelo atlântico, dos luso-africanos residentes em Cacheu e dos agentes 
africanos, principalmente a dos envolvidos nas redes comerciais de longa 
distância que tinham o porto de Cacheu como um dos destinos dos produtos 
que eram trocados nessas redes. Além disso, em concordância com a 
historiografia sobre o tema, discorreremos sobre as debilidades da tentativa 
de manutenção de qualquer espécie de monopólio da Coroa Portuguesa neste 
comércio. Para isso, nos embasaremos na metodologia da História Atlântica 
e usaremos como fonte relatos de viagem de comerciantes europeus 
provenientes de diversas nações, documentação oficial de agentes luso-
africanos de Cacheu e Cabo Verde, bem como relatos e cartas de missionários. 
As conclusões caminham no sentido de argumentar que Cacheu não era um 
espaço isolado em relação às redes comerciais internas à Senegâmbia, sendo 
parte daquilo que José da Silva Horta e Eduardo Dias definem como um 
espaço de “conveniência e convivência” e “complementaridade e transição”; 
que a autoridade da Coroa Portuguesa sobre Cacheu era extremamente débil; 
e que, dada a incapacidade de estruturas de poder externas à Senegâmbia em 
impor regras para a realização das trocas mercantis atlânticas em Cacheu, a 
agência dos comerciantes europeus e mesmo dos agentes luso-africanos em 
Cacheu era condicionada pelas estruturas políticas, sociais, culturais e 
econômicas das populações africanas em seu entorno.  

Palavras-chave: Cacheu; Comércio Atlântico; Comércio Interno; Agência 
Comercial 
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PERSPECTIVAS HISTÓRICAS SOBRE AS ESTRUTURAS HUMANAS E 
MATERIAIS CATÓLICAS DE CACHEU (SÉCULOS XVI-XVIII) 

 
MARIA JOÃO SOARES  

Centro de História da Universidade de Lisboa 
 

A historiografia sobre a presença e impacto da presença do catolicismo em 
Cacheu e zonas circunvizinhas permanece algo estagnada, podendo elencar-
se vários elementos para esta situação. Contudo, vários contributos novos têm 
sucedido, nomeadamente no campo da antropologia/etnografia, no domínio 
do papel do credo no campo das identidades ou da forma maleável e múltipla 
que as autoridades locais atribuíam aos trânsitos religiosos antes do 
colonialismo oitocentista. 
Este estudo tem por objectivo expor um conjunto de dados sobre a dimensão 
histórica dos recursos humanos e materiais da igreja católica em Cacheu. 
 O edificado religioso tinha um peso significativo na praça de Cacheu e seu 
entorno, talvez o mais importante de todo o espaço guineense, só vindo a ser 
ultrapassado no século XVIII pelo de Bissau. Aí tiveram assento vigários, 
visitadores e membros de ordens religiosas e desenvolveram práticas 
sacramentais e catequéticas junto da comunidade afro-portuguesa e também 
de membros de algumas chefias e aristocracias locais.  
A documentação escrita, quer se trate de documentação avulsa de arquivo ou 
de fontes narrativas reteve vários elementos directos e indirectos sobre este 
campo material e humano da igreja católica em Cacheu que podem enriquecer 
a futura memorialização e musealização de Cacheu. Trata-se, do entanto, de 
informação esparsa e lacuna que exige uma análise detalhada desse vasto 
conjunto documental, por vezes expresso em pequenos detalhes que 
procuraremos salientar. 
   
Palavras-chave: clero, igrejas, narrativas, práticas pastorais e identidades 
religiosas. 
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instituição em 1996 sobre o papel dos Lançados na história dos Rios de Guiné 
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Humanidades com ênfase em História de Cabo Verde nos domínios da igreja, 
religião, ensino, clero e rituais religiosos. Além disso, tem como focos de 
interesse a crioulização, as práticas identitárias e a história da língua crioula. 
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MEMORIALIZAÇÃO DA ESCRAVATURA E PROCESSOS TERRITORIAIS: O CASO 
DO MEMORIAL DA ESCRAVATURA E DO TRÁFICO NEGREIRO DE CACHEU 

 
CLAUDIO ARBORE 

Università IULM di Milano 
METN de Cacheu 

 
Esta comunicação apresenta as reflexões sobre os processos de 
memorialização da escravatura e do tráfico de pessoas escravizadas que 
atualmente abrangem Cacheu, na perspectiva analítica das dinâmicas 
actoriais e territoriais, às diferentes escalas consideradas. O Memorial de 
Cacheu (METN) é um instituto que se dispõe a funcionar como dispositivo 
sócio-territorial na dupla função de vetor de construção memorial e de agente 
dinamizador do desenvolvimento local, realizando ao mesmo tempo, uma 
dupla legitimação dos poderes que o promovem: uma legitimação identitária 
e outra socioeconômica. Na maioria dos casos de memoriais africanos, como 
na Ilha de Gorée, no Rio Gambia e no Benin, o Estado é o maior ator na 
implementação de políticas públicas de patrimonialização da memoria da 
escravatura e do tráfico. No caso de Cacheu, na Guiné-Bissau, a fragilidade 
do Estado estimula o ethos da ação das organizações da sociedade civil, 
criando novos espaços para a construção de políticas memoriais inclusivas, 
que se possam configurar como claramente identitárias. Esta nova ética da 
memória impõe a ativação de processos de participação comunitários e 
coletivos que favoreçam a apropriação da representação e da narração 
memorial, assumindo as ONGs o estatuto de interlocutores transescalares, 
tantos no plano dos valores quanto das práticas, entre as agências de 
cooperação internacionais e as comunidades locais. Desta forma, países 
afetados por estatalidades incumpridas e por identidades nacionais 
fragmentadas e contraditórias conseguem, com a sociedade civil, perseguir o 
desenvolvimento de políticas culturais em que a memória da escravatura e do 
tráfico se configurem como fatores de coesão e de auto-reconhecimento para 
as comunidades locais, nacionais e da diáspora. Esse auto-reconhecimento 
alimenta também novos fluxos turísticos das comunidades diásporicas (roots 
tourism) e das comunidades nacionais, sobretudo escolares e acadêmicas, 
criando novas oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico local. 

Palavras chave: Cacheu; Memória; territorialidade; atores de memorialização; 
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LA MAISON DES ESCLAVES DE L’ÎLE DE GORÉE ET LE MEMORIAL DE 
L’ESCLAVAGE DE CACHEU, SYMBOLES FORTS DANS LE SOUVENIR 

MEMORIEL 
 

ELOI COLY 
Maison des Esclaves de l’Île de Gorée 

 
La violence de la traite négrière n’était pas uniquement dans les paroles, mais 
aussi dans les actes quotidiens, les tortures physiques et morales. La Maison 
des esclaves de l’île de Gorée au Sénégal et le Mémorial de l’esclavage de 
Cacheu en Guinée-Bissau, entretiennent la mémoire des traites négrières et 
s’inscrivent tous deux, dans le continuum de la Route de l’esclave, un Projet 
de l’UNESCO, lancé en 1994 à Ouidah, Bénin. La route de l’esclave participe 
de la volonté de l’UNESCO d’assumer la tâche de solidarité humaine en 
invitant tous les descendants de ceux que l’histoire avait entrainés dans le 
trafic négrier, pour éloigner le fléau de tous les destins de l’humanité. 
Résistances, Liberté, Héritage. 
I Leçons du passé/Valeur pour le futur. Il y a lieu de considérer que la traite 
Atlantique a touché le continent africain sur la côte Atlantique, de l’Afrique 
au sud du Maghreb au Cap et du côté de l’Océan Indien, de la Corne de 
l’Afrique à l’Afrique du Sud. Aucun espace de l’inter land africain n’avait eu 
à échapper aux exactions des esclavagistes. De l’intérieur des terres des home 
ducs humains furent installés et permirent le convoyage des esclaves vers les 
Centres de transit sur les côtes. 
II/ De l’interprétation des Sites. Le mémorial de l’esclavage de Cacheu en 
Guinée-Bissau tout comme la Maison des esclaves de l’île de Gorée au Sénégal 
ne doivent pas nous inciter à nous arrêter uniquement sur un monument 
funéraire. Dans le narratif, nous nous devons de maintenir un juste équilibre 
entre le Deuil, le Pardon, la Résistance et les promesses d’un avenir radieux 
commun à toute l’humanité. S’inspirant de la route de l’esclave, le Mémorial 
de l’esclavage de Cacheu doit se projeter comme une exigence, une 
destination de visites artistiques et mémorielles. Il devra consacrer 
l’émergence d’un nouveau pôle sur la carte culturelle du monde qui à terme, 
contribuera au produit intérieur brut en capturant les parts de marchés 
financiers. Toutefois rien ne s’accomplit sans volonté politique. Le Mémorial 

de l’esclavage de Cacheu se doit de placer la Guinée-Bissau sur la carte du 
Tourisme mémoriel. 
III/ De la Formation des Guides. L’importance de la chronologie Historique est 
le seul gage de la crédibilité. Éviter à tout prix dans le narratif, de s’attarder 
sur les aspects anecdotiques au détriment des faits historiques. Il faut que les 
lieux de mémoire reviennent dans la parole aussi bien des dépositaires de la 
tradition que dans celles des Guides qui doivent également jouer un rôle dans 
la transmission générationnelle des connaissances de l’histoire de la traite 
négrière et de l’esclavage. Les véritables enjeux et d’assoir un Touriste 
mémoriel gage de la sauvegarde de ce Patrimoine, seul à même de contribuer 
à une prise de conscience de la tragédie au plan sous régional, sous 
l’impulsion des États concernés, pour paraphraser Catherine Stenou, alors 
Directrice de la division des politiques culturelles et du dialogue interculturel 
de l’UNESCO. 
IV/ Mémorial de Cacheu et Tourisme durable. Si les voyages et les vacances il y’a 
quelques années étaient considérés comme superflus, ils sont de nos jours 
nécessaires voire indispensables. On parle de plus en plus de droit à des 
vacances, et si l’on note qu’en cas de crise économique, sécuritaire, ou 
sanitaire un net ralentissement de l’activité touristique, c’est aussi également 
et surtout l’industrie du tourisme qui redémarre en premier en cas de 
normalisation. Et lorsque que l’on a découvert un lieu pour la première fois, 
il est plus facile d’y retourner. Le touriste est avant tout un être humain en 
déplacement qui espère trouver dans le voyage ses besoins et ses attentes. Là 
où le tourisme constitue la principale voire la seule ressource économique, on 
risque en cas d’absence de compétences légales et de maitrise du flux des 
visiteurs de se retrouver confronté à un tourisme subi et non maitrisé. 
La solution passera alors par la mise en œuvre d’actions allant dans le sens 
de : i) Favoriser les créations et les productions locales labélisées Cacheu ; ii) 
Réduire le nombre d’Artisans implantés sur le Site ; iii) Assurer la formation 
continue des Guides locaux ; iv) Augmenter les structures d’accueils et 
d’hébergement ; v) Mise en place d’un calendrier culturel. 
Tout est donc à faire et se présente comme un challenge pour nos 
gouvernements. « Dans ce monde où les Citoyens naissent libres et égaux en 
droit à l’endroit où ils naissent, être né quelque part. » 
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ISLÃ E ESCRAVIDÃO: REFLEXÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA 

E MEMÓRIA ISLÂMICAS EM MUSEUS DA GRANDE SENEGÂMBIA 
 

THIAGO HENRIQUE MOTA 
Universidade Federal de Viçosa 

 
São analisadas representações da história, memória e cultura islâmicas 
presentes no Musée des Civilisations Noires (Senegal) e The National 
Museum of The Gambia (Gâmbia), em diálogo com a historiografia e com 
memórias insurgentes sobre a islamização. Pretende-se trazer reflexões 
oportunas ao Memorial da Escravatura de Cacheu, considerando as 
implicações entre Islã e escravidão na Grande Senegâmbia. Parte-se das 
questões: 1) Como a memória histórica sobre o Islã tem sido elaborada em 
instituições museais da Senegâmbia? 2) Quais os diálogos existentes com 
estudos sobre o Islã e a escravidão na formação da memória oficial? Como 
hipótese, tem-se que a memória oficial sobre o Islã, modelada pelas 
instituições, reforça a resistência à colonização europeia, sendo uma memória 
resistente ao diálogo com estudos que confrontem tal perspectiva. Assim, esta 
comunicação objetiva reconhecer os elementos que formam a memória oficial 
e aqueles que engendram “memórias subterrâneas”, conforme Michael 
Pollack, que trazem narrativas alternativas sobre a islamização e sua relação 
com a escravidão, e apontar perspectivas para a inserção da história, memória 

e cultura islâmica na concepção do Memorial da Escravatura de Cacheu. As 
fontes utilizadas dizem respeito aos campos da história e da memória. No 
concernente ao primeiro, analisa-se o processo de islamização anterior às 
jihads dos séculos XVIII e XIX, a partir de documentos do período (narrativas 
europeias, fontes da diáspora africana e textos muçulmanos africanos), 
somados a tradições orais recolhidas no século XX. Quanto à memória, reflete-
se a partir do acervo dos citados museus e da contranarrativa produzida por 
Ousmane Sembène, no filme Ceddo (1977). A perspectiva analítica é aquela 
indicada por Michael Pollack sobre memória, esquecimento e silêncios, com 
destaque para memórias subterrâneas e usos do silêncio. Busca-se dialogar 
com os trabalhos de Carlos Lopes, Mamadou Diouf, Aly Dramé, Rudolph 
Ware, Marie Rodet, Cornelia Giesing & Valentin Vydrine, Toby Green e Assan 
Saar. Ao término, argumenta-se que a memorialização da escravidão, 
dimensão da história pública, deve incluir o Islã como elemento constitutivo 
dessa memória em várias dimensões, desde a escravização de muçulmanos à 
participação deles na gestão do tráfico de pessoas, a partir de agendas 
políticas locais. 
 
Palavras-chave: História, Memória, História Pública, Islã, Escravidão. 
 
Thiago H. Mota é professor de História da África no Departamento de 
História e no Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural, Paisagens e 
Cidadania, na Universidade Federal de Viçosa. Doutor em História na 
Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de Lisboa, pesquisa 
história da islamização na Senegâmbia, com foco na produção e dispersão da 
cultura religiosa islâmica nos séculos XVI e XVII. É autor do livro Portugueses 
e Muçulmanos na Senegâmbia: história e representações do Islã na África 
(c.1570-1625) e de diversos artigos sobre o tema. Atualmente, dedica-se a um 
livro sobre a islamização na Senegâmbia em perspectiva atlântica e sua 
interlocução com a diáspora africana. 
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« LE LOUP DANS LA BERGERIE » 
NARRATIONS ET IDENTITES DES SUJETS DE L’ANCIEN ROYAUME DE KASA 

EN SENEGAMBIE  
HOMMAGE À STEPHAN BÜHNEN (1950-2015) 

 
CORNELIA GIESING  

Centro de História da Universidade de Lisboa 
 

La contribution met l’accent sur les divisions territoriales du pays ajaa à 
l'intérieur du royaume de Kasa (15e au 19e siècle) à travers les narrations sur 
l’histoire de leur peuplement. Les habitants de ces territoires longeant l’axe 
fluviale Farim-Cacheu ont été profondément affectés par le commerce 
d’esclaves le long de plusieurs siècles et ont dû, face à ce défi, trouver des 
moyens pour atteindre une stabilité démographique. L’ensemble des 
perspectives, extérieures ou locales, que les sources d'information reflètent, 
donnent l'idée d'une stabilité territoriale à long terme et en même temps d'une 
énorme fluidité au niveau des acteurs dominants. La configuration territoire, 
sanctuaires, clans/lignages perdure, tandis que les identités ethniques des 
occupants successifs se confondent. Toutefois, malgré la cohabitation et le 
métissage Bañun et Bijaa (Balanta) dans les pays en question, la distinction 
linguistique est très nette. L'article se veut une invitation à de nouvelles 
enquêtes afin de récupérer les narrations enregistrées à partir de 1993/1994 
par les collaborateurs des archives audio-visuelles de l'Institut National de 
Recherche de la Guinée-Bissau (INEP), détruites pendant la guerre du 7 juin 
1998. 
 
Mots clés : économie de traite, identités résilientes, contre-culture, absorption 
d'identités, métissage. 
 
Cornelia Giesing, Dr. phil. (1983), anthropologue, Université de Tübingen, 
maître de conférences à l’Université de Munich (1986-1994), professeur 
invitée à l’institut National de Recherches de la Guinée-Bissau (1992), 
consultante technique et chercheuse pour ENDA Tiers Monde au Sénégal 
(2005-2009), directrice du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de Caritas 
(2011-2016). Actuellement chercheuse en collaboration avec le Centre 

Historique de l’Université de Lisbonne (CHUL). En tant qu’Assistante de 
Recherche à l’Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) à Bissau, elle a 
réalisé des recherches de terrain pendant une dizaine d’années et publié sur 
la tradition orale and les identités en Guinée-Bissau et en Casamance. 
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TROIS ESPACES, TROIS « ESCLAVES » ET TROIS MAITRES 
MEMOIRE (S) DE L’ESCLAVAGE DANS L’ESPACE SENEGAMBIEN 

ABDARAHMANE NGAÏDE 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 
La mémoire de l’esclavage n’est pas seulement vécue par ceux qui 

portent en eux les stigmates de cette déportation massive qui s’est étalée sur 
plusieurs siècles. Des traces indélébiles subsistent encore dans les sociétés 
africaines elles-mêmes, au point d’assigner une partie des populations dans 
des confins identitaires, qui posent le problème de leur caractère d’êtres 
humains. Trois exemples nous permettront de rendre compte de ce qui s’est 
passé et ce qui se semble se dérouler dans cette partie de la Sénégambie. Il 
s’agit de faire parler trois expériences qui déterminent les trajectoires 
multiples de ces entités sociales gardant, enfouis dans leurs mémoires 
collective et individuelle, les stigmates classificateurs de cette situation de 
déshumanisation. Leur historicité alimente une partie des pratiques qui 
rappelle leur ancienne condition servile. Les trois composantes sociales que 
nous souhaitons étudier mobilisent des ressources mémorielles variées, liées 
à leurs conditions d’insertion dans les familles de leurs maîtres. En effet, les 
anciens esclaves [« maccube » au Fuuta Tooro, « Jiyaabe » au Fuladu et 
« Hratin » dans le milieu maure de Mauritanie] réécrivent leur histoire, 
réinventent leur identité, tentent d’en être les vrais acteurs à travers une 
réappropriation de leur propre histoire. Cette communication reviendra de 
manière succincte sur une histoire en cours de construction et qui mérite 
d’être analysée à l’aune des mutations globales qui s’observent dans cette 
partie de la Sénégambie.  

Mots-clés : Dimo, Fuladu, Fuuta Tooro, Histoire, Jiyaado, Mémoire, 
Sénégambie. 

Abdarahmane Ngaide, enseignant-chercheur du Dpt. d’histoire (UCAD). Il 
est auteur de plusieurs articles scientifiques publiées dans des revues 
spécialisées et des ouvrages touchant à plusieurs domaines comme l’art et 
l’épistémologie de l’histoire. Il a publié sa thèse en 2012 aux éditions 
L’Harmattan sous le titre : L’esclave, le colon et le marabout. Le royaume peul 
du Fuladu est 1867 à 1936. 
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