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Terceira parte 

ATÉ A MAIS PROFUNDA RAIZ 

19: A ancestral oculta 

As últimas palavras da mãe produziram alguns instantes de 
um silêncio solene. Não que fosse pesado: ao contrário, era 
leve e translúcido, e parecia que as pessoas ficariam ali com 
gosto por horas, paradas dentro do instante, suspensas por 
um perfume no ar. 

Delicadamente, alguém da organização avisou: os ônibus-
tapetes já estavam prontos no pátio lá fora; os participantes 
podiam se dirigir para lá; a partida só ocorreria dentro de meia 
hora; assim, quem quisesse ainda poderia apreciar os artigos 
regionais expostos em volta do pátio; qualquer outra dúvida 
poderia ser resolvida pelo seu guia pessoal ou de grupo. 

A pequena multidão começou a pôr-se em movimento como 
um paquiderme sonolento. Túlio deu um jeito de se aproximar 
e chamar: 

– Cristiano! Cristiano! Olhe aqui! 

– Túlio! Que bom te ver, rapá! 

Depois dos previsíveis tapas e abraços, Túlio perguntou: 

– E você, moleque: como é que veio parar aqui? 

– Rapaz… é difícil explicar! Aquela hora na sua casa, aquele 
dia… Peraí, foi ontem? Ô meu Deus, sei lá… Enfim, apareceu o 
africano lá te procurando, aí você saiu do quarto com ele, eu 
fui atrás e… pimba! De repente estava em outro lugar, com 
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uma garota africana dizendo que era “minha guia na primeira 
parte da viagem”… e nada de você! 

– Nem precisa explicar! Foi mais ou menos a mesma coisa 
comigo; só parece que a gente veio em táxis diferentes. (RISOS) 

… Mas a minha pergunta era… Bem… você viu, essa mulher 
aí explicou… - quero dizer, a Mãe, né? - que os convidados são 
representantes da diáspora africana - e você não é assim loiro… 

– … e de olhos azuis? Olha só, trocamos de fala! 

(MAIS RISOS) 

– Pois então… não me entenda mal: eu acho ótimo você estar 
aqui, mas eu queria entender por quê. Será porque é meu 
amigo, e… 

– … e também tava naquele perreio com os cara lá?… Ou 
talvez porque sempre me interessei por cultura negra - 
capoeira, dança… 

– Por tudo isso e ainda mais! – disse uma voz quase atrás de 
Túlio, que se voltou assustado: 

– Ô Idrissa, desculpe, fiquei tão surpreso de encontrar o 
Cristiano aqui que me distraí de você! Cristiano, este é o Idris-
sa, ou Idriss, meu guia. 

– Não tem problema, Túlio. Aqui vocês tem mais é que estar 
à vontade mesmo! Só pedi licença porque talvez possa ajudar a 
esclarecer o seu amigo. 

– Por favor! 

– Florência: esse nome lhe diz alguma coisa, Cristiano? 

– Florência, Florência… Conheço é a Florêncio… de Abreu, 
aquela rua onde vendem ferramentas em São Paulo… 
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– E da Velha Florência, não lembra? 

– Velha Florência? Não. 

– Nunca ouviu esse nome em conversas de mãe, de tias, de 
avós… 

– Pera aí, estou lembrando alguma coisa! Tem razão, já ouvi 
sim. Parece que era alguma amiga da família, ou uma parente 
distante que não cheguei a conhecer, pelo lado da minha mãe. 

– Agora esquentou! Só que é mais que parente distante, é 
ascendente direta: trisavó - ou tataravó, como também dizem: 
avó do seu avô. 

– Tem razão, nem é tão distante. Mas o que ela tem a ver 
com esta doideira aqui? 

– Não te contaram nada sobre ela, não? 

– Ouvi no máximo o nome uma vez ou outra. Se era avó do 
meu avô materno devia ser caiçara, quer dizer: do litoral… 

– Sim, mas… ninguém lhe falou da cor da Velha Florência? 

– Com certeza não. 

– Então também não lhe contaram que ela nasceu escrava, e 
foi alforriada aos 17 anos… 

– ! 

– Estava grávida, esperando a sua bisavó. O pai era filho do 
fazendeiro. Nunca reconheceu pra valer esse ramo da sua des-
cendência, mas fez alguns gestos de desencargo de consciên-
cia: alforriou a jovem, deixou que vivesse por ali, e mais tarde 
lhe deu posse do pedaço de terra onde morava - o sítio onde 
nasceu seu avô. 

– Como é que nunca ninguém me contou nada disso! 
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– Quem sabe porque seu avô chegou a estar rico por algum 
tempo… Quando olham pro passado preferem parar nessa fase 
de riqueza, sugerindo que por trás estava uma origem nobre. 

– Verdade. Foi isso o que eu ouvi na família. 

– Bem, eles não deixavam de estar certos, mas não do modo 
que pensavam: o lado português não tinha nada de nobre, 
não. Eram gente miúda que se atirou nas oportunidades aber-
tas pela invasão branca da América. Em Portugal nunca teri-
am tido mais que um quadradinho de chão. Quem era nobre 
mesmo, de origem, era a Florência. 

– A escrava? 

– A escrava. Neta de uma princesa do Reino do Kongo, ins-
truída na sabedoria tradicional de seu povo. Estava em princí-
pio de gravidez, o que ainda não era visível quando foi seques-
trada e transportada pro Brasil. Em meio a todas as dificulda-
des, ainda conseguiu passar à filha alguns elementos da sua 
educação tradicional, e a filha repassou à neta, sua trisavó. 
Formavam uma dessas linhagens de mulheres independentes 
de enorme força interior. 

… Florência saía pro mar pra pescar de arrastão e os ho-
mens a respeitavam como igual; em terra, a respeitavam como 
a uma mãe - uma matriarca. No sítio sempre tinha alguém in-
do e vindo, pedindo conselho, dando e recebendo coisas, cha-
mando pra fazer partos… 

– Mas isso tudo dá um romance fabuloso! É uma estupidez 
que tenham escondido essa história! 

– Verdade. O Brasil costuma tratar com desprezo muito do 
que tem de melhor na história da sua formação, devido a pre-
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conceitos entranhados ao longo de gerações. 

… É por isso que nos parece tão importante investir no des-
pertar do Brasil, e que trouxemos tantos congressistas de lá. 
Até você, seu africano loiro! 

Houve uns instantes de risos e confraternizações, e aí Cristi-
ano soltou: 

– Mas, Id… Id… como é mesmo? Idrissa!, como é que você es-
tá sabendo tudo isso da minha família, que eu mesmo não sei? 

– Não esqueça que nós da ACORDA - Associação para a 
Consciência da Relevância da África - temos recursos pra in-
vestigar através do tempo… E coube a mim preparar os dos-
siês dos convidados da sua região - o Túlio, você, o Theodoro 
Sampaio… e muitos mais. 

Túlio não teve como não rir: 

– “O Túlio, você, o Theodoro Sampaio…” - íntimos, né? Daqui 
a pouco a gente também vira nome de rua! 

– E por que não? – cutucou Idriss. – Na sua idade o Theodo-
ro também não podia imaginar. 

– É, numa dessas... 

– Olha, já sei – interveio Cristiano. – Aquela rua onde você 
passou aquele aperto lá ainda vai se chamar Rua Prof. Túlio 
do Espírito Santo; 

– … e a rua de onde você apareceu com o carro vai se cha-
mar Rua Dr. Cristiano Correia da Silva... 

E foi assim, entre risos e mãos nos ombros, que os três amigos 
se encaminharam para a exposição de produtos tradicionais.  



O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDA PARTE 

 

III-10 

Não que tivessem feito pouco caso da história que acabavam 
de ouvir. Pelo contrário: tanto a visão das coisas de Cristiano 
quanto a de Túlio já não eram idênticas à de uns minutos 
atrás, quando não conheciam a história de Florência. A histó-
ria lhes havia feito bem - ainda não entendiam de que modo, 
nem aonde isso podia levar; mas intuíam, do modo mais natu-
ral do mundo, que o entendimento esmiuçado pela cabeça 
viria com o tempo, e que por agora o melhor a fazer era come-
morar o entendimento “por atacado” já apreendido na forma de 
um sentimento pelo coração. 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 19 

FLORÊNCIA. Na criação da personagem e do seu contexto utilizamos alguns 
elementos da descrição feita por nosso avô Annibal CORREIA de sua avó 
Floriana (nossa trisavó, a quem o livro é dedicado), em seu livro de 
memórias O Caboclinho (1955, inédito). Advertimos porém que Florência 
não é Floriana, nem o personagem Cristiano ou sua família têm caráter auto-
biográfico. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

20: A cidade de Kano  
e a majestade das coisas pequenas 

– Olha, Idriss, quanta coisa bonita! 

Expostos em tapetes e bancas, lá estavam roupas, comidas, 
objetos de cerâmica e outros materiais, mas principalmente 
tecidos - tecidos esplendorosos, para dizer o mínimo - entre os 
quais se destacavam os estampados em azul e branco. 
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– A maior parte desses tecidos vem de Kano, cidade haúça* 
mais a leste, na atual Nigéria. Mais um de tantos polos notáveis 
no Sudão - o qual está longe de se esgotar com Ghana e Máli! 

– Tem razão! E digo que, desses polos, a cidade de Kano me 
impressionou em especial – disse alguém com sotaque alemão. 
Voltaram-se. 

– Permitam que eu me apresente: Heinrich Barth, geógrafo, 
apaixonado pela África. 

… Viajei pelo Sudão entre 1849 e 1855 e deixei cinco volu-
mes a respeito. Escrevi mais ou menos o seguinte a respeito de 
Kano: “esta é uma das regiões mais férteis do globo, capaz de 
produzir não só todos os cereais necessários à sua população, 
mas também para exportar; e além disso possui pastagens ex-
celentes”. 

… Nessa época Kano exportava para Tombúctu trezentas 
cargas de camelo de tecidos por ano, produzidos por enxames 
de artesãos autônomos com suas famílias, praticamente na 
porta de casa. Na época a Europa vivia a Revolução Industrial, 

com suas fábricas-quase-prisões, e eu tive que comparar: 

 Se considerarmos que a indústria têxtil não é exercida 
em Kano como é na Europa, em imensos estabelecimentos 
fabris onde os homens se degradam até às mais vis condi-
ções de existência, mas que, pelo contrário, emprega e su-
porta famílias sem as compelir a sacrificar os seus hábitos 
domésticos, devemos presumir que Kano será uma das na-
ções mais felizes do mundo.” 

                                                      
* Sobre a grafia e pronúncia dessa palavra, ver as Observações & Informações Adicionais 
ao final do capítulo. 
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– Partiu Kano, então, Idriss? – brincou Túlio. 

– Olha, é pena, mas não está no roteiro; e o tempo… 

– Ué, Idriss, a gente não tem o tapete? Se faltar tempo é só 
voltar… E você não vai deixar a gente sem conhecer um lugar 
tão interessante, vai?… 

– Nossa, que campanha, Túlio… Tá bom, a gente dá uma 
ajeitada - mas não me venha com outra pressão dessas cada 
vez que contarem sobre algo interessante na África, se não 
você vai ser dado por desaparecido no Brasil e vamos morrer 
de velhos sem ter completado a viagem… (RISO CÚMPLICE) 

… Pro tapete, então gente… Desta vez é coletivo; tapêtebus… 
Você é do mesmo grupo, Cristiano. Sr. Barth, foi uma enorme 
satisfação encontrá-lo pessoalmente e receber sua preciosa 
contribuição! 

Cabiam vinte e poucas pessoas no “tapêtebus”. Túlio duvi-
dou que conseguisse voar com tanto peso, mas o danado foi se 
esticando por baixo dos pés, descolando-se do solo aos poucos 

e, de repente… estavam de novo a deslizar pelo ar. Por um 
tempo acompanharam o Níger no rumo sudeste, depois desvia-
ram à esquerda, pra leste. 

– Amigos, preciso avisar vocês que os processos mundiais 
das últimas décadas têm afetado dolorosamente também esta 
região. Neste início de século 21 vocês não vão encontrar um 
quadro tão feliz como o descrito pelo Sr. Barth. 
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A cidade de Kano hoje, com 3 milhões de habitantes, e em meados da 

década de 1960, quando a população já era de 700 mil. 

Foto 1: http://www.startimes.com/?t=29317698.  
Foto 2: Encyclopaedia Britannica, edição de 1968, escaneada e retrabalhada pelo autor.  
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Pouco depois começaram a surgir pequenas casas que, pela 
cor, pareciam brotações do próprio solo. Instantes depois, 
casas haviam se multiplicado e se espalhado pra todos os 
lados, até o horizonte. Uma vastidão! 

Logo notaram que algumas das casas eram como as já vistas 
em Mópti e Djennê - cobertas com terraços coletores de água - 
mas a maior parte tinha telhados ou lajes sem nada de típico. 
Cristiano provocou: 

– Ô, Idriss… você nos trouxe pra periferia de São Paulo de 
novo? 

– Só se fosse nos anos 70, não? São Paulo hoje é salpicada 
de prédios até na periferia… E aqui, reparem bem: em pleno 
2016 aparece apenas um edifício alto espetado nessa imensi-
dão de casas térreas ou sobrados de um andar. 

Cristiano engoliu, pois o guia parecia conhecer até São Paulo 
em mais profundidade que ele - mas logo relaxou pensando: 
“Também, com esse negócio de viagem no tempo, aí até eu, 
né?…”. Idrissa esclareceu sobre o que estavam vendo: 

– Kano é uma capital estadual no país mais populoso da 
África, a Nigéria. Uma capital com aeroporto internacional, e 
que hoje passa de três milhões de habitantes - uma população 
como a de Salvador ou de Belo Horizonte, pra vocês do Brasil. 

… Além disso, pode ser entendida como capital histórica e 
cultural dos haúças, que são em torno de 40 milhões distribu-
ídos por sete ou mais países. 

Os visitantes só olhavam: nenhum tinha previamente a ideia 
de que uma cidade podia ser uma capital com três milhões de 
habitantes sem ter a aparência de “metrópole moderna” - en-
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tão era preciso algum tempo de processamento antes que al-
guma fala se produzisse. 

Idrissa observava com gosto: sabia que por dentro do silên-
cio perplexo estava em curso um desmoronamento de pré-
conceitos. Deixou passar uns instantes e chamou a turma para 

mais um passo: 

– Mas o que eu quero mesmo é mostrar a cidade de Kano em 
um momento mais tradicional. E, acreditem, basta voltar 
umas poucas décadas: até, digamos assim, 1968. 

O tapete deu a estremecida que todos já conheciam. Quando 
a imagem voltou ao foco, estavam lá só as casas de barro 
tradicionais, pegadas umas nas outras em quarteirões de 
formas variadas que já se estendiam por uma área imensa 
(“em 1968 os habitantes já devem ser uns 700 mil”, observou 
Idriss), sem que faltassem sinais de modernidade como fiações 
de luz e telefone. 

Aqui a mera perplexidade virava encanto: multiplicada em 
escala mas com a magia do estilo mantendo a integração do 
conjunto, a modéstia daquelas “pequenas brotações da terra” 
alcançava o caráter de majestade. 

– E aqui, senhores, a cereja do bolo – anunciou Idriss apon-
tando uma faixa próxima à antiga muralha da cidade. 

O chão, pavimentado, parecia salpicado de furos circulares 
com uns quatro ou cinco palmos de diâmetro. Eram centenas 
e centenas de “furos”, muitos deles cheios do que parecia um 
caldo escuro. 

– Que laguinhos são esses, Idriss? 
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Os poços de tingimento  
de Kofar Mata, em Kano,  

em funcionamento desde 1498 

17-2 
http://hausa.cri.cn/201/2015/05/14/2s134038.htm 

http://toghal.com/2014/02/kanos-dyeing-traditions-
hope-or-despair/#!lightbox/1/ 
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– Eu não chamaria de laguinhos, pois costumam ter seis 
metros de profundidade… São poços de tingimento. 

… Dentro vai água, cinza (pelas propriedades catalisadoras 
do potássio) e ramos secos de anileira - a planta que produz o 
índigo, ou anil. A mistura fermenta por quatro semanas, e aí 
os tecidos são enfiados e retirados do “caldo” quase continua-
mente, de 30 minutos a seis horas, conforme o caso. São pre-
viamente preparados de modo que certas partes ficam sem 
tintura, produzindo desenhos. 

… Vocês estão diante dos Poços de Tingimento de Kofar 
Mata. Era daqui que saíam para Tombúctu os trezentos came-
los carregados de tecidos por ano, na época do Sr. Barth. 

– Fantástico! Mas isto funciona como? É uma empresa? 

– Depende do sentido que você der à palavra. É uma 
estrutura disponibilizada pela cidade. Artesãos autônomos a 
utilizam para produzir, e o retorno beneficia a cidade inteira. 
Em outras palavras: um equipamento comunitário. Desde o 
ano de 1498. 

O silêncio perplexo reinou por mais uns instantes, até que 
alguém deixou escapar como pra si mesmo: 

– Essa África! Nunca para de nos surpreender!… 

A voz de Idrissa trouxe Túlio de volta: 

– Hora de zarpar pro norte - pois novas surpresas nos espe-
ram. Bem lá no meio do deserto! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 20 

HAÚÇA. Ao contrário do inglês, onde se escreve apenas hausa, a escrita do 
nome desse povo tem passado por enormes variações em português: hauça, 
haussa, hauçá, e mais recentemente haúça ou haússa. O que isso sugere é 
que, mais uma vez, nossas convenções de representação de tonicidade sejam 
todas inadequadas para refletir essa realidade sonora. O mais provável é que 
tenhamos aí três sílabas - ha-u-ça - de tonicidade aproximadamente igual. Em 
outras palavras, um hiato átono, o que já se tentou representar em português 
com o trema (haüça), mas não pegou, já que dentro do vocabulário próprio da 
língua não há necessidade dessa distinção. 

21: Reflexões nas alturas 

– No meio do deserto?! – estranhou alguém. – Mas o que é 
que tem pra ver num deserto, além de areia? 

Idrissa passou a bola: 

– A esta altura você já sabe o quanto um deserto pode es-
conder - não é, Túlio? 

– Ô, se sei! – E antes que alguém pedisse detalhes: –Mas não 
entendam mal: sei que esconde; o quê esconde, aí é só com o 
Idriss! 

Os colegas riram do jogo de cintura, e as conversas rolaram 
soltas até notarem que havia começado o deserto. 

– Meu Deus… que secura… Só areia, até perder de vista… 

– Mas mesmo assim não é tudo igual. Eu nunca imaginei, 
mas as dunas fazem desenhos incríveis! 

Foram comentando os desenhos - mas a distância era gran-
de, e chegou um momento em que ninguém aguentava ver 
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mais um desenho incrível das dunas. Os amigos se aquieta-
ram, ficando só uma conversa particular aqui, outra ali. Túlio 
se dirigiu a Cristiano: 

– Sabe de que lugar eu estava lembrando, aqui em Kano? 

– Acho que sei: da favela. 

– Bingo! 

… Sabe, Cristiano, não sei se eu vou ser capaz de explicar, 
mas… sabe essas pessoas que nunca experimentaram a nossa 
vida por nem meia hora, e falam como se a favela fosse só des-
graça, um horror a eliminar, algo assim… 

– Sei bem, mano. 

– Já eu, quando tenho que atravessar o que chamam de um 
bairro chique, sinto um arrepio. E não é só medo de me para-
rem como hoje, não: é um arrepio de solidão. Difícil ter alguém 
a pé na rua; se tem, um tá com medo do outro. Os carros to-
dos de janela fechada, vidro escuro. Um mundo sem rosto. Se 
alguém cair na rua, acho que é capaz de morrer lá, sem ajuda. 

… Em comparação… não é de hoje que eu tenho a impres-
são de que na favela a gente tem um jeito mais natural de vi-
ver, ou mais humano. Não que a favela não seja cheia de pro-
blemas - falta disso, excesso daquilo… - mas acho que esses 
problemas não são verdadeiramente parte do jeito-de-viver de 
que eu tô falando; deve dar pra resolver, e ficar a parte boa. 

… Aí hoje a gente viu a cidade de Kano: no estado atual, não 
tem muita diferença das favelas como estão hoje, no Brasil. 
Mas no estado tradicional… aquele mar de casas pequenas, 
modestas, mas tudo bem acabado, com bossa… Será que não é 
uma coisa assim que eu sempre pressenti que existia escondi-
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da dentro da favela de lá, como que por baixo das camadas de 
problemas que despencaram em cima dela eu não sei por quê? 

– Mano… tô de cara… eu sinto exatamente a mesma coisa, 
mas não sei se ia conseguir explicar. Tô arrepiado com a tua 
sacada, meu irmão: no fundo, seria um jeito ancestral de vi-
ver… ancestral e digno. Os problema tão lá… mas não fazem 
parte desse fundamento. A gente pode eliminar, e deixar o 
fundamento encontrar o seu melhor jeito de se desenvolver e 
florescer. 

… Mas tem gente que quer derrubar tudo… pra construir 
prédio no lugar. E depois todo mundo morrer de solidão. 

Estavam nessa quando alguém quebrou o quase-silêncio: 

– Opa… parece que acabou a mesmice da areia. Tem uma 
barra mais escura lá no horizonte… O que é que pode ser? 
Montanhas? 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

22: Artistas e cachoeiras no Saara 

– São montanhas, sim – confirmou Idriss. – Ou mais exata-
mente: a borda de um planalto rochoso. O nome é Tassíli 
n’Ajjer. 

… E é para o pé daquelas montanhas que a gente vai. 

– Por alguma razão em especial? 

– No século 20 descobriram que algumas coisas que se en-
contram lá são uma chave pra diversos mistérios da história - 
história da África e da humanidade em geral. 
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n’Ajjer 

Ver p. III-123 
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– Quê coisas? 

– Imagina se tem graça eu falar, se vocês mesmos vão poder 
ver! 

– Lá vem ele de novo… 

Ao se aproximarem, viram que as montanhas não brotavam 
de repente da areia: milhares e milhares de rochas menores, 
parecendo esculturas, formavam uma espécie de floresta de 
pedra como faixa de transição. 

Era uma paisagem absolutamente fantástica. Idrissa ficou 
um bom tempo “brincando” com o tapete por entre as torres de 
rocha, e o pessoal não cansava de admirar. 

– Rapaz… isso bate a imaginação de qualquer cenógrafo de 
filme de ficção!… 

Aí alguém lembrou: 

– É incrível mesmo! Só não entendo como isso pode ser cha-
ve para algum mistério da história. 

Era a deixa que Idrissa estava esperando! Fez o tapete flutu-

ar parado diante de uma parede de rocha e apontou: 

– Que tal isso ali? 

Eram silhuetas de animais pintadas na rocha: animais cor-
rendo, em fuga. Atrás deles, a silhueta de um homem com 
uma vara na mão esquerda - talvez um arco - e uma flecha na 
direita - ou mais provavelmente um dardo, pois parecia que ia 
ser lançado diretamente com a mão. 

– Uma cena de caça! – exclamou um dos convidados. Outro 
continuou, como quem pensa em voz alta: 
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– Que animais são esses que estão fugindo? Antílopes?… Pe-
ra aí, tem espécies diferentes: um maior, com chifres… será 
que é um búfalo? Um gnu? Os outros quatro são menores, 
representados em pleno salto, com as patas estendidas. Parece 
que estão cercando o gnu. Será que são… cachorros? Parece, 
né? Dá pra ver até as línguas de fora!… 

– Uau, que artista! 

Idrissa conduziu o tapete para outra pintura. 

– Vacas! Ou melhor: vacas e bois - dá pra distinguir. Tam-
bém tem lisas e malhadas; a cor da própria rocha é aproveita-
da pra fazer as manchas. Além disso, algumas são num mar-
rom mais escuro, outras num mais avermelhado. E também 
tem pessoas, que parecem fazer parte da mesma cena. Os 
animais não estão fugindo: são um rebanho doméstico. As 
pessoas parecem estar em diferentes atividades - e também 
são de diferentes tons de marrom! 

Mais um deslocamento, e… 

– Também tem vacas e pessoas - mas as pessoas parecem 
formar uma cena independente. Tem uma mulher sentada - ou 
melhor: reclinada - e quatro de pé. Ou são três mulheres e um 
homem. Formam dois pares. Estão conversando? Parece mais 
que estão… dançando! Pela posição das mãos, a mulher recli-
nada até parece tocar um instrumento… mas não se vê ins-
trumento. Deve estar fazendo outra coisa, pois o artista tinha 
competência pra representar o instrumento. 

– E põe competência nisso! Olhem o movimento… A natura-
lidade das posturas… Isso não tem nada de “primitivo”, gente: 
é arte - ponto. E arte sofisticada! 
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Mais uma imagem: um homem visivelmente forte com arco e 
flecha, outro homem em tamanho menor, um animal (uma 
girafa?) em tamanho bem menor - o corpo inteiro do animal 
tem a altura da cabeça do primeiro homem. 

– Serão três desenhos independentes, “jogados” casualmente 
um perto do outro? Na verdade não parece casual: parece uma 
cena em perspectiva. Mas segundo os manuais, a representa-
ção em perspectiva só teria surgido milênios depois do tempo 
em que se pintava em cavernas e rochas - então não sei. 

Só aqui Idrissa voltou a falar: 

– Vocês são feras, hem? Sabem enxergar! Vou até pousar o 
tapete um pouco, pois acho que estamos prontos pra conver-
sar sobre as origens dessas pinturas. 

– Já vimos todas? 

– Todas as pinturas? – Idrissa riu. – Na nossa época já foram 
identificadas e catalogadas mais de quinze mil. 

– Quinze mil?!?? 

– Só aqui em Tassíli n’Ajjer - que hoje é um parque nacio-
nal da Argélia. Pra leste estas montanhas se estendem pra 
dentro da Líbia, e lá tem mais sítios arqueológicos como este - 
Tadrart Acacus, por exemplo. 

– Então estamos na Argélia, Sr. Traorê – observou um colega de 
viagem mais formal, tratando Idrissa pelo sobrenome. – Um país 
que faz frente para o Mar Mediterrâneo - como também a Líbia. 
Quer dizer: países entendidos hoje em dia como “África branca”. 
Mas os tipos físicos que vimos nessas pinturas são nitidamente 
africanos - africanos negros, quero dizer. Sem margem de dúvida. 
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo ... Dakar ... Audagost ... Kumbi Saleh ...  
Segu ... Djenê ... Mópti ... Tombúctu ... Kano ... Tassili n’Ajjer 

SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES! 
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– Bem notado, mais uma vez! 

– Estamos no sul ou no norte do Saara? 

– No meio. Aliás, no meio entre norte e sul, e também entre 
leste e oeste. No coração. 

– Mas o que eu não consigo entender é… por que alguém 
haveria de vir pintar essas coisas aqui, longe de tudo? Será 
que era local de parada de caravanas, e as pessoas pintavam 
pra matar as saudades das regiões férteis, onde lidavam com 
gado e existia caça? 

– A ideia é criativa, mas a razão é outra. Vou mostrar, em vez 
de explicar. 

Idrissa passou os dedos nos já conhecidos fios dourados, o 
zumbido começou, a imagem saiu de foco… e continuou. Por 
bem mais tempo que de costume. Nossos amigos começavam a 
ficar assustados pensando se não havia risco de o equipamen-
to enguiçar e ficarem presos entre os andares do tempo, quan-
do, mesmo sem foco, perceberam que as cores haviam muda-
do; que o ar também havia mudado pra mais fresco, e um ou-
tro ruído de fundo se introduzia tão forte que quase encobria o 
zumbido habitual. A nitidez voltou e… 

– Hã? Desta vez você nos transportou no espaço com esse 
processo, Idrissa? 

– Nananinanão! Estamos precisamente no mesmo lugar! 

– O quê?!? Estamos do lado de uma cachoeira, no mato! Na 
beira de um rio! 

– Precisamente: Tassíli n’Ajjer significa “Planalto dos Rios” 
em língua berbere. 

– !!!! 
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– E em que ano estamos, Idriss? 

– Retrocedemos dez mil anos. Como se tivéssemos saltado 
até a época de Cristo, e dado mais quatro saltos iguais pro 
passado, até mais ou menos 8000 aC. 

– !!!!!!!!! 

O espanto deixou a todos sem palavras - e foi perfeito: foram 
pouco a pouco invadidos pelos cantos de pássaros, zuns de 
besouros, murmúrios do rio… Réstias de sol por entre as árvo-
res ajudavam a tranquilizar. Se deixaram encantar um pouco, 
e aí Idriss sugeriu decolar. 

E o encanto continuou: saindo da mata à beira d’água, a sa-
vana se estendia a perder de vista. Áreas com mais árvores se 
alternavam com outras mais abertas. Bandos de antílopes pas-
tavam; garças davam rasantes em lagoas; uma girafa lambia o 
filhote… Um elefante! 

– Mas desertos não são lugares de chão estéril? 

– Quase não existe isso, “chão estéril”. Havendo água sufici-
ente, a vida quase sempre arranja jeito de brotar. O problema 
do Saara é que, ao longo de milênios, foi pouco a pouco pa-
rando de chover por aqui. 

Idrissa passou os dedos nos fios mais uma vez. 

– Voltamos de 8000 para 6000 antes de Cristo. 

– Parece um pouco mais seco, não é? 

– É. E as pessoas começaram a se deslocar pra onde não secou. 

– Mas tinha gente aqui, naquele momento que a gente viu os 
animais? 
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As savanas alternadas com 
bosques da África atual, com 
sua fauna, são provavelmente 
indicação bastante segura de 
como foi o ambiente do atual 
Saara em seus tempos férteis, 
como os atestados por teste-
munhos de há 10 mil anos. 
 
Do mesmo modo, vistas do 
Sael de hoje podem sugerir o 
aspecto das mesmas paisagens 
em etapas intermediárias da 
sua desertificação, quando a 
vida e as populações foram se 
retirando pelos mesmos 
caminhos que as águas. 
 
 
 
 

https://alchemistclub.wikispaces.com/file/
view/wilson%20picture/576574083/800x5
34/wilson%20picture  
 
Foto por Don Gurewitz, 2004: vista de uma 
aldeia dogon no Máli. Disponível em 
http://www.dongurewitzphotography.com
/africa/pages/07.htm  
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– Tinha! Gente que caçava - como você viu na pintura - e pe-
gava o que a natureza dava, em matéria de plantas. Agora con-
tinuam fazendo isso, mas começam cada vez mais a pastorear 
rebanhos e a plantar, não só a coletar. 

Diversos “hummm” sugeriram que tinha gente caindo na pis-

ta. Idrissa mexeu nos controles mais uma vez: 

– 4244 aC. 

– Ué, por que esse ano, em particular? 

– Vocês logo vão saber. Por enquanto, observem. 

– Nossa, como secou! 

A paisagem já lembrava o Sael por onde haviam viajado an-
tes. Viram alguém tocando camelos. Idrissa explicou: 

– Acreditem: o Saara só terminou de secar já na chamada 
era cristã. 

– ! 

– Mas agora já está seco o suficiente para pessoas migrarem 
pra cada vez mais longe, com suas famílias e gado, ao encalço 

da água. E nós aqui vamos depressa atrás delas, no espaço. 

Viajaram um pouco, e alguém comentou: 

– Aliás, não sei se eu estou enganado, mas parece que onde 
tem alguma água tem também cada vez mais terra cultivada. E 
olhem ali: uma aldeia!… Gente fazendo cerâmica!… Parece que 
a densidade humana vai aumentando cada vez mais. 

– Não tem engano nenhum, meu amigo. Estamos cada vez 
mais perto do que foi desde sempre o caminho mais natural 
entre a África e o resto do mundo – e que continuou fértil e 
habitável mesmo depois que o Saara secou. 
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– Caminho? Quê caminho? 

– Ora, as pessoas vinham migrando atrás da água, não é? 

Nisso Túlio praticamente gritou: 

– Olha lá, olha lá: que baita rio! 

Um colega quis arriscar, mas hesitou: 

– Será o…  o… 

Outro arriscou: 

– O Nilo? 

– Acertou! … Amigos: com vocês… sua majestade, o Nilo! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

23: O império que já nasceu com mil anos 

Túlio e Cristiano se entreolharam: 

– Rapaz… como é que pode. Faz umas horas - ou quanto 
tempo mesmo? - a gente estava atravessando a ponte do Pi-

nheiros - do coitado do Pinheiros que já foi rio, hoje é esgoto - 
e agora estamos aqui, contemplando o Nilo, no Egit… Ô, Idris-
sa: aqui já é Egito? 

– Boa pergunta! O olho de vocês alcança aquele trecho enca-
choeirado lá longe, à direita? O território dali para o sul, su-
bindo a correnteza, ficará conhecido por Núbia - entre outros 
nomes. – Idrissa mostrava a direção com a mão, enquanto fa-
lava. – O que existe daqui para o norte, descendo o rio, está se 
preparando pra ser Egito. 

– Peraí – interveio alguém –, descendo o rio para o norte? O 
norte não fica pra cima? 
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..  

Imagens de hoje podem sugerir perfeitamente como o Egito já era no período  

pré-dinástico, do qual procedem as peças mostradas na última foto. Dados p. III-123 
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– Veja o problema que dá, só mostrarem os mapas pra gente 
na parede, nos livros ou na tela do computador… Os professo-
res deviam começar mostrando os mapas no chão, pros alunos 
entenderem que norte e sul não têm nada a ver com em cima e 
em baixo! Também deviam ser produzidos mapas com legen-
das em outras posições… 

Cristiano voltou à fala de Idriss: 

– Eu gostei de quando você disse “se preparando pra ser 
Egito”… Que bela expressão, hem! 

– Lembram que eu falei que estamos em 4244 antes de Cris-
to? Daqui a alguns séculos, sábios egípcios adotarão um even-
to astronômico deste ano como referência inicial para a conta-
gem do tempo. Uma espécie de “ano zero” da cultura egípcia. 

… Não que eles estejam fazendo isto agora: ninguém começa 
a medir uma coisa que ainda nem se sabe que vai acontecer 
ou que vai ser importante. Por exemplo, ninguém começou a 
contar os anos “depois de Cristo” no momento em que Jesus 
nasceu: essa contagem só começou no ano 525; tudo o que 
aconteceu antes foi numerado retroativamente. 

(QUEIXOS CAÍDOS) 

– Por isso, daqui pra frente eu vou dizer algumas vezes, por 
exemplo: “em AE-1100”, significando “no ano egípcio de 1100”, 
para me referir ao ano “3144 antes de Cristo”. Ou “AE-6260” 
para me referir ao ano de onde viemos: 2016. Apenas para dar 
uma noção da antiguidade das culturas com que estamos li-
dando. 

– Seis mil duzentos e sessenta… Pode isso?! 

Idrissa apenas sorriu com simpatia e prosseguiu: 
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Concepção artística para o game italiano Faraon sugere bastante bem como podem ter sido as cidades 

egípcias em torno da época da unificação do império (~3100 aC). http://www.caesar3.it/Faraon/Thinis.JPG 
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– E agora convém a gente escorregar logo para esse ano que 
acabo de mencionar: AE-1100, ou 3144 aC. 

A imagem do rio desfocou e “em poucos instantes” voltou 
com muitíssimos barcos mais, muito mais terras cultivadas e 

canais de irrigação nas margens, muitíssimo mais casas, tem-
plos, mansões, palácios mesmo, que, se ainda não eram gigan-
tescos como viriam a ser em tempos mais avançados dessa 
cultura, já tinha inegavelmente cara de Egito. Idrissa narrou: 

– Ao longo do milênio que acabamos de saltar, o vale se coalhou 
de cidades que foram se organizando em reinos… Até que ficaram 
dois: o chamado Alto Egito, que usava como símbolo a imagem de 
um abutre, com capital em Nekheb - aquela cidade ali - 

… e o chamado Baixo Egito, lá no delta onde o Nilo desem-
boca no mar, que usava como símbolo a cobra naja. 

… Mais ou menos por agora, Narmer (também conhecido 
como Mena ou Menés) está unificando o Egito, isto é: assu-
mindo o poder conjunto dos dois reinos. Como símbolo, está 
sendo coroado com um diadema onde estão unidas a naja e o 
abutre. Narmer será conhecido então como fundador da pri-
meira dinastia, ou primeiro faraó - o que não quer dizer “pri-
meiro rei” e sim “primeiro imperador de uma união de reinos”. 

… E aí, sabem como muitos livros escolares modernos têm 
apresentado o fato para os pobres estudantes? Dizendo que “o 
Egito começou por volta de 3100 aC”. 

… Ora, pra virar império, uma cultura já tem que estar 
adulta, ou pelo menos adolescente! Vocês viram quanta coisa 
aconteceu aqui nesses mil anos ou mais de Egito “pré-
dinástico” e “protodinástico”! 
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… Na verdade, o Vale do Nilo foi pioneiro na estruturação do 
que hoje é chamado de “civilização”, e a integração do império 
foi a culminação dessa estruturação, não o seu início. 

… Mas tudo isso vai ficar mais claro com as falas do Dr. 
Cheikh Anta Diop, daqui a pouco. Acho bom a gente ir logo para 
o local e hora do encontro, que será daqui a seis séculos e meio - 

(RISOS) 

… mais precisamente, em AE-1744, ou 2500 aC - número 
escolhido pela facilidade de memorização para mentes ociden-
talizadas… 

– Também não precisa ofender, né? 

– Não houve nenhuma intenção de ofensa, juro! Estamos 
apenas tentando ser didáticos com realismo… 

(RISOS DE NOVO) 

 … e também porque é o momento perfeito para ver em con-
junto as obras dos faraós da quarta dinastia. 

… E desta vez vamos fazer o salto espacial de 700 Km simul-

tâneo ao salto temporal. 

Desta vez o barulho foi diferente - algo como nhoinhoinhoi-
nhoinhoinhoinhoim… Tudo pareceu ficar escuro e balançar por 
um instante. Quando clareou, alguns chegaram a pensar que 
tinham morrido: não, aquela imagem não podia ser real! A pai-
sagem inteira havia sido substituída por umas imagens geo-
métricas, enormes e ofuscantemente brancas, alternadas com 
algumas manchas de verde. 

– Pra que cenário maluco de ficção científica o senhor nos 
transportou, Sr. Traorê? 
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– Senhores… senhores… voamos por entre as famosas pirâ-
mides. Não reconhecem? 

O espanto foi ainda maior. Uma das imagens mais conheci-
das do mundo, como é que não reconheciam? Não podia ser! 

– Mas estas são outras, não são? As pirâmides que a gente 

conhece são cor de areia, e ficam no deserto, não no meio de 
jardins! 

– E o senhor tem certeza de que eram assim quatro mil e 
quinhentos anos antes da sua época? 

– É, bem… 

– Amigos, nossa próxima reunião vai ser aqui. Ao ar livre. 
Logo vai anoitecer. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

24: Aos pés da grande pirâmide 

Pousaram. O ambiente continuava parecendo irreal: as 
pirâmides mal podiam ser olhadas, de tanta luminosidade. 

– Até parece que têm luz própria… 

– É que são revestidas com placas de mármore branco alta-
mente polido, e o ângulo das faces reflete pra nós justamente o 
alto do céu. Num meio-dia de verão vocês realmente não con-
seguiriam olhar pra elas de frente. 

– Mármore, nas pirâmides? Nunca tinha ouvido falar! 

– É incrível como não se divulga isso! Não é nenhuma novi-
dade pros especialistas. Enfim: mesmo nos edifícios modernos, 
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é um desafio manter placas de revestimento em paredes e su-
perfícies inclinadas, não? Mas a maior parte do mármore das 
pirâmides aguentou firme por 3.800 e poucos anos. Infeliz-
mente em 1303 dC um forte terremoto derrubou quase tudo - 
e é um material bastante frágil. Dizem que o que sobrou intei-
ro foi levado daqui e aproveitado em outras construções da 
época. 

– Três mil e oitocentos anos… Quando foi mesmo a construção? 

– A do faraó Khufu (também conhecido por Quéops) é a mai-
or e mais antiga. Foi concluída por volta de AE-1700 (vocês 
lembram: 1700 anos de calendário egípcio, e aproximadamente 
600 anos de império). Ou ainda: 2550 antes de Cristo. 

… Reparem bem, pois a gente costuma falar esses números 
grandes sem pensar: isso significa que mais tempo se passou 
da construção das pirâmides até a época de Jesus, que desde a 
época de Jesus até a nossa época. 

– Tem razão! A gente costuma falar como se o passado fosse 
uma caixa onde tudo fica junto e misturado… 

… Mas… o senhor saberia nos contar um pouco sobre as 
dimensões dessa pirâmide, Sr. Traorê? Afinal, estar diante dela 
não é como estar diante de um prédio: é como estar diante de 
uma represa… 

– De fato, cada lado da base tem mais ou menos 230 metros; 
não há muitos edifícios tão largos no mundo. Dar a volta é 
uma caminhada de um quilômetro, na prática. 

… De altura, tem mais ou menos 150 metros - mais que o 
Edifício Itália, lá na sua São Paulo, Túlio. Por 3.850 anos foi a 
construção mais alta da Terra. Foi em 1300 dC - data próxima 
ao do terremoto que derrubou seus mármores - que foi ultra-
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passada, por uma catedral na Inglaterra, mas por apenas al-
guns metros. 

… Daí até 1888 várias outras construções a ultrapassaram, 
mas todas por no máximo 20 metros. Quer dizer, no mínimo 
pela antiguidade, ela continuava uma espécie de “primeira en-
tre iguais”. Só em 1889 foi ultrapassada de modo notável: pela 
Torre Eiffel, em Paris, que tem mais do dobro da altura e man-
teve o título de construção mais alta da Terra até 1930. 

… Mas vocês sabem o que mais me impressiona? Com certe-
za vocês conhecem a lista das sete maravilhas do mundo 
antigo, elaborada por viajantes gregos dos dois séculos antes 
de Cristo, não? 

– Claro, claro! 

– Estas pirâmides estão na lista, e são a maravilha mais an-
tiga. A segunda mais antiga foi construída dois mil anos mais 
tarde, e durou seiscentos e poucos anos. Uma delas, o Colosso 
de Rodes, durou só 66 anos. A segunda e terceira mais resis-
tentes duraram em torno de 1.800 anos, e tiveram fim poucos 
anos antes do chamado “descobrimento do Brasil”. Foram to-
das destruídas por terremotos ou incêndios. 

… A única que está de pé é a mais antiga, da qual os terre-
motos só conseguiram arrancar a casca - e caminha agora, 
valentemente, para seus 4.600 anos. 

… Quer dizer: a mais antiga maravilha do mundo antigo 
permanece como mais antiga maravilha do mundo atual - de 
modo que não tenho como não me perguntar: será que alguma 
das maravilhas da engenharia atual conseguirá permanecer 
para além dela? 
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Fizeram-se espontaneamente uns bons instantes de silêncio, 
até que alguém “oficializasse” o sentimento: 

– É: impressiona. 

– E por falar em engenharia, como é que isso foi feito, hem? 

– Pra ser sincero, gente, nenhuma das explicações que têm 
sido dadas me convenceu por inteiro até agora. 

– Ué, mas vocês da ACORDA não sabem viajar no tempo? 

– Sim, mas isso também tem limites. O Dr. Diop vai explicar. 
Quanto à construção da pirâmide, prefiro passar alguns da-
dos, em lugar de especular como: estima-se que foram usados 
2 milhões e 300 mil blocos de rocha na estrutura, mais 200 
mil placas no revestimento - com um grau de encaixe refina-
díssimo. Alguns dos blocos, de granito, têm de 25 até 80 tone-
ladas - e foram transportados por 850 Km, desde Assuã. 

… Em termos de peso, teriam sido usadas 8 mil toneladas 
de granito, 500 mil toneladas de argamassa, e 5 milhões e 
meio de toneladas de rocha calcária - o que inclui as placas do 
revestimento, polidas com uma precisão que alguns dizem ul-
trapassar a dos espelhos de telescópios do século 20. 

… Em resumo, o Egito deste milênio de fato parece ter sido 
detentor de um mundo de conhecimentos técnicos que por 
alguma razão desapareceram no milênio seguinte. Isso vai na 
contramão do usual na história, que é o acréscimo de conhe-
cimentos, não a perda, e parece causar certa irritação: temos 
que nos mostrar capazes de explicar - nem que precisemos 
esconder detalhes que se recusam a fechar nas contas. Me 
pergunto por que não podemos ter um pouco de humildade… 

Túlio lembrou de alguns vídeos e perguntou: 
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– Idriss, você acredita no que alguns dizem, que isso tudo foi 
feito ou no mínimo ensinado por extraterrestres? 

– Não posso provar que não, nem podem provar que sim, en-
tão não vejo sabedoria em tomar partido - mas posso dizer que 
não gosto muito da hipótese. Se essas capacidades puderem 
ter surgido em um outro planeta, por que não poderiam surgir 
diretamente no nosso mesmo? Desconhecemos a maior parte 
do que aconteceu no passado remoto da espécie humana, an-
tes da invenção da escrita; pode ter sido bem mais rico do que 
costumamos imaginar! 

A esta altura Cristiano interveio: 

– É mesmo uma realização técnica fantástica, mas eu fico 
pensando: tudo isso para um túmulo? Tudo por mera vaidade? 

– Eu não diria que são apenas túmulos, Cristiano. É um 
pouco mais complicado. 

– Mas o quê, então? 

Um dos presentes interveio: 

– Parece que volta e meia se descobrem relações entre as po-
sições das pirâmides e certas estrelas no céu… 

Idrissa aproveitou para responder aos dois: 

– Pode ser verdade, mas continua não explicando o porquê 
das características particulares dessas construções. Muitos 
povos puseram rochas de pé pra marcar posições de estrelas, 
mas… seis milhões de toneladas de rochas? 

RISOS 

– Enfim, Cristiano - é preciso levar em conta a teoria do po-
der dos egípcios: para eles, o faraó não era faraó por ser um 
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homem mais capaz, e sim por encarnar o deus Hórus - perso-
nificação do poder do Sol. 

… Imagine agora que você fosse um humilde agricultor, pes-
cador ou artesão do vale do Nilo. O faraó acaba de falecer, e 
você decide peregrinar a Gizé para os funerais. Você está ca-
minhando há dias, e aí começa a lhe aparecer no horizonte 
uma imagem inusitada - geométrica e reluzente como um cris-
tal. Imagine-se chegando cada vez mais perto e vendo a forma 
assumir dimensões gigantescas, brilhando como se o próprio 
Sol houvesse descido para um nível mais próximo de nós. 

… Imagine agora que a morte do velho faraó lhe é apresen-
tada como uma espécie de aposentadoria em honra e glória: 
uma retirada para aposentos reais que lhe estão preparados 
do outro lado dessa grande face de luz - onde, segundo lhe 
dizem, irá integrar-se na natureza do deus-pai Osíris, que im-
pera do lado de lá, deixando do lado de cá a natureza de deus-
filho que é a de Hórus, regente do lado de cá - para que passe 
a se manifestar através do seu herdeiro, o novo faraó. 

… Vista assim, a pirâmide não seria principalmente um ar-

tefato de engenharia de poder, concebido para atuar na psico-
logia das massas? 

Nossos amigos se entreolharam sem saber como lidar com o 
caráter ao mesmo tempo encantador e assustador que a visão 
da pirâmide havia adquirido - até que um deles resumiu sua 
impressão numa brincadeira séria: 

– Nunca imaginei que a televisão fosse um invento tão antigo 
assim! 

– !!! ... 
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Passados mais uns minutos, os viajantes perceberam que 
estava escurecendo. A pirâmide mostrava que de fato não ti-
nha luz própria: há pouco ofuscava, mas agora era difícil dis-
tingui-la; já não passava de um grande vulto esbranquiçado. O 
concerto dos grilos e um perfume inebriante de jasmins co-
meçavam a compor uma daquelas noites tropicais inesquecí-
veis. As palavras foram ficando poucas, esparsas, amenas… 

Nem se percebeu quando foi, exatamente, que a coisa come-
çou. Havia terminado de anoitecer, e aquela vaga imagem es-
branquiçada tinha se resolvido numa infinidade de pontinhos 
de luz dentro da escuridão. 

– O que é isso, Idriss!? Que coisa fantástica! 

Só isso: na escuridão cálida e perfumada, um vasto triân-
gulo de pontinhos de luz. 

– Parece que estamos sentados de frente pro alto do céu! 

– E não é? 

– ??? 

– Reparem bem. 

– !!! 

A pirâmide, que havia refletido o Sol, agora refletia as estre-
las. Sem aumento, mas com precisão, como um mapa do céu. 

Pouco a pouco a observação e a admiração foram se espa-
lhando entre os congressistas; as pessoas iam se levantando e 
comentando com o primeiro que viam, até chegar àquele clima 
de reencontro de família que toma conta das multidões nos 
acontecimentos incomuns. Tâmaras, aparecidas sabe-se lá de 
onde, começaram a circular de mão em mão, e aumentavam o 
clima de festa. Passados uns vinte minutos ouviu-se uma voz 
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feminina - amplificada sabe-se lá como - buscando dar enca-
minhamento ao encontro: 

– Queridos e queridas congressistas, sejam bem-vindas à Se-
gunda Plenária do 3.º CONPAFRATE - Congresso Pan-Africano 
Através do Tempo e do Espaço. 

Nesse momento um clarão provocou um susto geral: a pare-
de da pirâmide se iluminou e começou a exibir o letreiro: 

ACORDA 

Associação para a Consciência da Relevância da África 

3.º CONPAFRATE 

Congresso Pan-Africano Através do Tempo e do Espaço 

Mas como? Os olhos perceberam um feixe de luz e o segui-
ram até um ponto no céu. 

– O que é isso, Idriss? A imagem está vindo das estrelas?! 

– Nem tanto. É apenas um tapete voador, como o nosso, com 
um equipamento projetor. 

– Apenas, você diz! Que loucura! 

A voz continuou: 

– Depois desta escala nossa viagem prosseguirá por várias 
regiões e momentos da história da África - mas o proveito disso 
seria pequeno se não tivermos conquistado antes uma boa visão 
destas épocas remotas, que representam a raiz e o tronco dessa 
história. 
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Com mais estas palavras, Túlio reconheceu a voz de Ayoká, 
e sentiu um estranho frio - ou seria calor? - subir e descer 
pelos ossos - e passou, naturalmente, a ouvir com atenção 
redobrada: 

– E, para isso, nada como dar a palavra ao autor da maior 
contribuição feita no século 20 à Consciência da Relevância da 
África: o físico, historiador e antropólogo, nascido no Senegal em 
1923, Professor Doutor Cheikh Anta Diop! 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 24 A 27 

CHEIKH ANTA DIOP (1923-1986) é considerado o autor de maior impacto 
sobre o pensamento negro no século 20. Apesar disso, parece haver 
pouquíssimos trabalhos seus traduzidos ao português, e, desses, somente é 
de fácil acesso o que se encontra na História Geral da África publicada pela 
UNESCO, em PDF. “Nosso” Diop, no entanto, é um personagem. Inclusive, 
em alguns pontos pode se mostrar mais moderado em suas posições do que 
o Diop real. Com isto, pretendemos colaborar na divulgação de que suas 
ideias e suas obras existem, mas não pretendemos substituí-las! Em termos 
bibliográficos, qualquer informação “pronunciada” pelo Diop-personagem 
no âmbito deste livro deve ser identificada como de responsabilidade do 
autor do livro (Ralf Rickli). Para citar Cheikh Anta Diop - e ele merece ser 
muito citado! - nada pode substituir a consulta aos seus próprios textos! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo ... Dakar ... Audagost ... Kumbi Saleh ...  
Segu ... Djenê ... Mópti ... Tombúctu ... Kano ... Tassili n’Ajjer ... Gizé 

SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES! 
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25: Até a raiz mais profunda 

O Doutor Diop começou: 

– Caríssimos participantes do 3.º CONPAFRATE - que 

oportunidade maravilhosa, esta: a de conversar com vocês 
sobre a nossa história na nossa própria casa - a África -, e 
ainda mais neste incomparável recinto de cerimônias da 
nossa casa, planejado e construído por nós. 

Por isso quero começar por registrar nosso agradeci-
mento a sua majestade o Faraó Menkauré por haver con-
cordado com a realização desta reunião aqui no local onde 
ele e seus antecessores vêm dando monumental continui-
dade ao império instituído há mais de 600 anos pelo unifi-
cador do Egito, o Faraó Narmer - 

O telão-pirâmide mostrou algumas imagens de Narmer. 

. .  
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… império esse que virá a ser o de maior duração em to-
da a história conhecida da humanidade, e que será simbo-
lizado para sempre por estas três pirâmides maiores, cuja 
construção foi ordenada respectivamente pelo seu avô, o 
Faraó Khufu… pelo seu pai, o Faraó Khafra - o qual tam-
bém fez construir a Esfinge… e por ele mesmo, Faraó 
Menkauré, 

… cujas figuras são exibidas aqui para que não reste 
dúvida, em nenhum de vocês, de que estamos em casa. 

Marcamos nossa visita para este ano porque a terceira 
pirâmide foi concluída há pouco, e assim já temos a visão 
completa do conjunto como - descontados os efeitos do 
tempo - permanecerá até os nossos dias. 

Além disso, nas coisas que eu vou lhes contar em segui-
da, este século 2600-2500 aC aparecerá tantas vezes que 
eu quero combinar com vocês de chamá-lo simplesmente 
o Século das Pirâmides. 

Um quadro de diferentes definições do mesmo momento 
apareceu no telão: 

ESTAMOS APROXIMADAMENTE 

 1.744 anos depois do início do calendário egípcio 

 650 anos depois da unificação do Egito por Narmer 

 2.500 anos antes do início do calendário cristão 

 4.516 anos antes do ano 2016 dC 
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DE COMO SE VIAJA NO TEMPO 

– A propósito, acho que este é um bom momento para 
esclarecer sobre as nossas técnicas de viagem no tempo: 
não pensem que elas permitam visitar qualquer momento 
já transcorrido; o que elas permitem é navegar em imagens 
geradas a partir de um banco de dados. O pessoal do 
século 21, que já nasce mexendo com computador, deve 
entender com facilidade… - E esse banco de dados é o 
conhecimento humano acumulado coletivamente ao longo 
das gerações. 

Nós humanos temos essa linda obsessão por tentar 
entender como as coisas são, como foram, e como podem 
vir a ser - talvez a única obsessão saudável que existe - 
mas não faz tanto tempo que entendemos que isso 
depende da construção e melhoramento permanente desse 
banco de dados. 

E faz menos tempo ainda que inventamos meios que 
facilitem a integração dos dados espalhados por esse 

mundo afora - já reconhecidos e registrados por alguém, 
ou ainda por reconhecer. Por isso, nem temos dados da 
maior parte do que já aconteceu, ou temos tão poucos que 
eles terminam gerando imagens enganosas. 

O esforço para obter mais dados, e, com isso, melhorar 
a confiabilidade das imagens obtidas, se chama pesquisa. 
Foi a esse campo que eu dediquei a minha vida desde que, 
ainda bem jovem, percebi que no banco de dados mundial 
se encontravam tão poucos dados sobre a África e seus 
povos - quer dizer: sobre nós. 
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Mas por que havia tão poucos dados sobre nós? Essa foi 
uma das coisas que descobri no meu caminho de 
pesquisas: que existiu um esforço deliberado para apagar 
dados antigos e dificultar a integração de dados novos 
sobre nós. Que havia interesses em gerar a imagem 

enganosa de que nós não temos história, nem capacidade 
de participar nos processos mundiais com autonomia. 

 Um zum-zum sinalizou que a assistência havia identificado 
o potencial de polêmica - quer dizer, de encrenca - contido 
nessa última fala. O Dr. Diop percebeu: 

– Esse ponto é fundamental, e voltaremos a ele - mas há 
coisas que precisam ser ditas antes. 

Pra começar, um toque de um pesquisador veterano 
para vocês mais jovens: na minha opinião, a pesquisa que 
faz diferença resulta de uma combinação de ousadia e 
humildade. Muita humildade. 

Ousadia na hora de interpretar - quer dizer: de gerar 

imagens experimentais a partir dos dados. Como Galileu, 
como Einstein, não devemos ter medo de experimentar in-
tepretações que se desviem das que já estão em circula-
ção, tidas por estabelecidas ou consagradas. Na verdade 
todas as interpretações são experimentais e provisórias - 

… tanto as que já estão aí… 

… quanto as novas que vamos propor - e aí entra a 
humildade. Nem por um instante podemos esquecer que 
os dados que já conquistamos são uma tijelinha d’água, 
em comparação com o oceano dos fatos que 
desconhecemos. E que novos dados poderão nos forçar a 
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abandonar as mais lindas imagens que já criamos, e 
começar tudo de novo. Sempre. Não se trata, então, de 
humildade diante de autoridades humanas, e sim perante 
a autoridade da realidade. 

Por isso, gosto muito da frase do André Gide, um escri-
tor francês que, entre outras coisas, fez várias viagens pela 
África: “Ponha fé nos que buscam a verdade; duvide dos 
que a encontram...” 

E acrescento: especialmente quando quem acha que en-
controu a verdade somos nós mesmos! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

A HISTÓRIA HUMANA EM IMAGEM FRACTAL 

– Foi nas décadas de 1950 e 60 que eu comecei a publi-
car trabalhos sobre a anterioridade das civilizações africa-
nas. Como podem imaginar, fui criticado por todos os la-
dos. Imaginem se eu tivesse ousado dizer, naquela época, 
o que é o consenso predominante na comunidade científi-
ca desde 1990: que toda a humanidade descende de popu-
lações africanas - e isso em diversos níveis. 

Comentários na assistência: Hã? O que ele quer dizer com 
“diversos níveis”? 

– Já sei, já sei: isso não ficou claro. É que eu ainda não 
expliquei. Vamos começar com uma “vista panorâmica” 
mental em um momento anterior a essa história, e depois 
dar três zooms. 
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PANORÂMICA: comecemos afastando uma confusão: 
vocês já devem ter ouvido que os atuais continentes já 
foram todos ligados - mas isso foi muito antes de existir 
gente. Por exemplo, a América do Sul se separou da África 
há uns 130.000.000 de anos (centro e trinta milhões). 

Nessa altura já havia mamíferos, mas os primeiros 
primatas só aparecem há 60 milhões de anos, os primeiros 
hominídeos há 20 milhões, e o gênero Homo, de que 
fazemos parte, há só 2 milhões e meio. 

PRIMEIRO ZOOM - ESCALA DE CENTENAS DE MILÊNIOS: como 
eu disse, nosso gênero Homo surgiu há uns 2.500.000 de 
anos, na África. As evidências sugerem que esses primei-
ros Homo se espalharam pelo mundo em três ondas de 
migração, a primeira há 1,8 milhões de anos, a segunda 
há 1,4 milhões, a terceira há “apenas” 800 mil. Teriam 
passado por aqui, pelo Vale do Nilo e pelo Istmo de Suez - 
que com certeza tinham outra “cara” na época, mas isso 
não nos importa no momento. 

Com o tempo, esses primeiros emigrados teriam se tor-
nado espécies paralelas em suas novas terras, como os 
Homo floresiensis na Indonésia e os neandertais na Euro-
pa e parte da Ásia. 

SEGUNDO ZOOM - ESCALA DE DEZENAS DE MILÊNIOS: entre 
os Homo que ficaram na África, define-se há uns 200 mil 
anos a espécie biológica Homo sapiens. 

Uma parte da população inicial de Homo sapiens parece 
ter avançando pelo menos até o chamado Oriente Médio já 
entre 130 mil e 100 mil anos atrás - mas é a partir de há 



O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDA PARTE 

 

III-55 

uns 70 mil anos que se dá a expansão definitiva desta 
espécie para o resto do mundo. Pensa-se que as migrações 
- em duas ou mais ondas - chegavam até o Oriente Médio, 
e aí se dividiam: parte para Europa, parte para a costa do 
Índico seguindo até a Oceania, parte pelo continente 
asiático, até as Américas. 

Como vocês podem imaginar, nada disso está isento de 
controvérsias - mas mesmo assim hoje é praticamente 
consenso que toda a humanidade não africana descende 
desses Homo sapiens que migraram pra fora da África há 
algumas dezenas de milhares de anos, com 1% a 10% de 
mistura com os neandertais descendentes das migrações 
remotas do gênero Homo (as do Primeiro Zoom), e que dei-
xaram de existir como população independente há uns 
25 mil anos - sem descartar algumas outras misturas re-
gionais. 

Falta mencionar um detalhe fundamental: quase toda a 
expansão do Homo sapiens se deu durante a última 
glaciação, que durou de 110.000 a uns 12.500 anos antes 
dos nossos tempos. Esse tempo todo, o clima era diferente 
de hoje em todas as partes, grande parte da Terra estava 
coberta por camadas de gelo de quilômetros de espessura, 
e o nível do mar estava até 140 metros abaixo do atual, 
permitindo a migração e instalação humana em áreas que 
hoje são fundo de mar. 

Foram dramáticas, as mudanças ambientais que 
ocorreram com o derretimento dessas camadas. É isso o 
que está por trás da maior parte das histórias de dilúvio 
contadas nas tradições de tantos povos ao redor do 
mundo, inclusive a referida por Platão como “destruição de 
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Atlântida”. Essas mudanças varreram ou esconderam 
grande parte dos sinais do que aconteceu antes, 
dificultando a “navegação no tempo” e exigindo humildade 
redobrada dos estudiosos e divulgadores que quiserem 
falar daqueles tempos a sério. 

O mundo humano que conhecemos hoje é parte de uma 
história que se desenrola inteiramente no mundo 
pós-glacial - a mesma coisa que alguns ainda chamam 
“pós-diluviano” ou “pós-atlântico”, a partir de antigas 
tradições. 

TERCEIRO ZOOM, EM ESCALA DE MILÊNIOS: seu primeiro 
passo importante foi a chamada REVOLUÇÃO NEOLÍTICA ou 
PRIMEIRA REVOLUÇÃO AGRÍCOLA, logo após o degelo (lá por 
10.000 aC). Foi quando grupos humanos começaram (ou 
recomeçaram?) a cultivar a terra e a se instalar em lugares 
fixos enquanto a cultivavam, formando aldeias. 

O segundo passo decisivo começa a meio caminho entre 
a revolução agrícola e a nossa época: a REVOLUÇÃO URBANA. 
Alguns falariam disso dizendo “começam a surgir 
cidades…” - mas surgem como? Como nuvens no céu? 
Quem faz surgir? O decisivo no processo de revolução 
urbana foi o desenvolvimento de formas de concentração 
de poder por líderes de natureza guerreira, sacerdotal ou 
mercantil (com preponderância de uns ou de outros em 
diferentes épocas). No meio disso, inventa-se e impõe-se a 
instituição da propriedade da terra; aldeias viram cidades 
com construções mais massivas e duradouras; 
desenvolvem-se sistemas de escrita, visando antes de mais 
nada a administração desse novo grau de complexidade 
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social - etc. etc. Enfim: tudo aquilo que se costuma 
chamar de CIVILIZAÇÃO - e, pela origem dessa palavra, 
também poderia se dizer “cidadização”. 

Pela observação dos casos pioneiros, dá pra dizer que os 
primeiros passos no rumo dessa revolução urbana 
começam perto de 5000 aC, e a partir de 3000 aC ela 
começa a ganhar corpo concreto aqui e ali - em forma de 
cidades (sem nunca esquecer que novas descobertas 
sempre podem nos forçar a reavaliar nossos esquemas, 
sempre provisórios). 

E quando a revolução urbana terminou? 

Não terminou. Ainda no início do nosso século 20 dC, 
boa parte da humanidade simplesmente não tinha passado 
por uma revolução urbana - e mesmo no início do século 21 
ainda há pequenas populações que não passaram. É possí-
vel que nem queiram passar - e será que alguém tem o di-
reito de lhes negar esse direito? Como vocês sabem, em 
nossa época se costuma chamar a revolução urbana de 
“desenvolvimento” - e, como quase todos já perceberam, is-
so tem tido alguns efeitos maravilhosos… e outros terríveis. 

Mas agora nos cabe aprofundar a atenção nos primeiros 
exemplos conhecidos de revolução urbana - sobretudo 
porque há praticamente consenso, nas ciências do nosso 
tempo, sobre o papel da África no primeiro e no segundo 
nível de formação da humanidade - mas o papel neste ter-
ceiro nível continua envolto numa confusão que já dura 
três séculos. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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QUEM É QUEM NO TEMPO DAS PIRÂMIDES 

O telão exibiu um mapa com uma relação de nomes: 

 

O Dr. Diop continuou: 

– Nosso mapa é apenas esquemático: os pontinhos 
não representam cidades específicas, representam apenas a 
presença de civilização na região. A ordem dos nomes cor-
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responde apenas à sequência no espaço, não tem a ver com 
a idade das civilizações. Vou falar um pouco de cada região, 
começando da mais ao leste e terminando na África. 

A BACIA DO RIO ÍNDUS foi palco de uma das mais pre-
coces e extraordinárias civilizações, redescoberta em 1920 
dC ao pesquisarem ruínas perto da vila de Harapa, no 
atual Paquistão - razão pela qual tem sido chamada de 
harapiana, pois sua escrita não foi decifrada e desconhe-
cemos o nome que esse povo dava a si mesmo. 

Em 2900 aC os harapianos já tinham cidades bem con-
solidadas distribuídas por um território extenso. No Século 
das Pirâmides surge Mohenjo-Daro, a primeira cidade in-
teiramente planejada descoberta até os nossos tempo: ru-
as retas e largas cruzando-se em ângulo reto nos rumos 
norte-sul e leste-oeste, com casas de dois pavimentos, de 
tijolos queimados de tanta qualidade que no nosso sécu-
lo 19 os ingleses ainda aproveitaram na construção de fer-
rovias, antes de descobrirem sua importância arqueológi-
ca. E mais: há evidência de canalizações subterrâneas de 

água e esgoto nas ruas, e de instalações sanitárias no an-
dar de cima das casas. 

Levantou-se um oh! que virou riso quando alguém gritou: 
“quero um harapiano pra prefeito da minha cidade!”. O Dr. 
Diop engatou: 

– E há um outro dado interessantíssimo: tem se encon-
trado evidências de prédios públicos nas cidades harapia-
nas, mas não de palácios nem de templos monumentais. 
Isso levanta a pergunta: esse povo terá chegado a essas 
realizações sem ser sob ordens de sacerdotes nem de reis? 
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Terá existido, então, uma grande civilização que não se 
estruturou através de desigualdade social? 

Podia nem ser a intenção, mas com essa fala os risos se re-
colheram em profundada seriedade. 

– Sobre esta região, ainda é necessário registrar que no 
fim do nosso século 20, escavações em Mehrgarh, 200 Km 
a oeste do Índus, revelaram uma cidade ainda mais antiga 
e muitas coisas interessantes - mas até agora isso não al-
terou significativamente as perguntas e hipóteses que já 
tínhamos. 

Mas passemos para a MESOPOTÂMIA - apelido grego 
que significa “terra no meio de rios”. Os rios são os famo-
sos Tigre e Eufrates, que vêm de montanhas mais ao nor-
te, atravessam o deserto criando uma faixa de fertilidade, 
e se unem pouco antes de desembocar no Golfo Pérsico. 
O Golfo Pérsico, por sua vez, leva à parte do Oceano Índico 
conhecida como Mar da Arábia. Não muito longe, a leste, 

fica a foz do Rio Índus, de que acabamos de falar; e a oes-
te, a costa africana no Mar Vermelho e no Índico. 

Por volta de 5400 aC um povo de origem desconhecida 
criou Erídu, um porto no encontro do Eufrates com o Gol-
fo Pérsico. A partir daí esse povo, que veio a ser conhecido 
como sumério, foi tornando a região cultivável drenando 
os brejos, e depois criando novas cidades ao longo de dois 
a três mil anos - no entanto, essas cidades nunca vieram a 
constituir um império. Eram cidades-estado, cada uma 
com sua linhagem de reis, mesmo se a cada época alguma 
delas tinha mais prestígio. 
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No século anterior ao das pirâmides a cidade de Uruk, já 
com seus 1.300 anos, atinge seu auge. Tempos de um rei 
tornado mito: Gilgamesh. Alguns estimam que fosse a 
maior cidade do mundo na época, com 80 mil habitantes. 
Mas no século seguinte, mais ou menos quando aqui no 
Egito o Faraó Khufu terminava a sua pirâmide, os acadia-
nos migraram em massa do norte para a Suméria, dando 
início a uma cultura mista sumério-acadiana. Duzentos 
anos mais tarde os acadianos tomariam o poder e fariam 
da região um império pela primeira vez. 

No milênio seguinte, outro grupo semita conquistará a 
região e deslocará o poder para a sua cidade-mãe: a famo-
sa Babilônia - que, a propósito, dois milênios mais adiante 
cederá o poder a uma cidade próxima chamada Bagdá, 
que no ano 1000 dC será a maior cidade do mundo, com 
2 milhões de habitantes. 

A pobre Mesopotâmia nunca mais deixará de ser dispu-
tada e tomada pelos mais diferentes povos, de todo o 
mundo, mesmo tendo assumido em 1932 dC a forma de 

um país no sentido moderno: o Iraque - nome que deriva 
justamente de Uruk, a famosa cidade fundada pelos su-
mérios em 4000 aC. 

O Dr. Diop fez uma pausa e brincou: 

– Sete milênios e meio em um minuto - que tal? 

– Acho que o senhor quer é enlouquecer a gente… Estamos 
adorando… mas tontos com tanta informação concentrada! 

– Tem razão, desculpem… mas vocês vão ver que vai valer a 
pena! Bem, concluindo sobre a Mesopotâmia… 
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… A casquinha que vocês tiveram já deixa entrever uma 
história tão rica e fascinante, que é compreensível que 
muitos tenham sido tentados a chamar a Mesopotâmia de 
“o berço da civilização”. 

Compreensível, mas não justo. Melhor seria dizer: “um 
dos berços da civilização”. Todas as cinco regiões registra-
das no quadro são berços, cada uma a seu modo - e 
poderíamos apontar ainda outros: nem falamos, por 
exemplo, de Elam e de sua capital Susa - vizinhos dos 
sumérios a leste, nas terras altas que mais tarde virão a 
ser Pérsia, hoje Irã. Os elamitas foram dos povos mais 
poderosos da época, e também começaram sua revolução 
urbana antes de 3000 aC - e em todos os casos os povos 
já estão a caminho por séculos ou milênios, antes de 
“decolar”. 

Os sumérios tem sido chamados também de “pais da 
escrita”. Por algum tempo parecia mesmo que suas 
tentativas na área antecediam as dos egípcios - mas em 
1995 publicaram-se evidências de que os egípcios 

começaram a escrever 200 ou 300 anos antes. 

Mas não estou falando isso pra gente ficar se gabando, 
“não foram você-es, fomos nó-os…” - numa vaidade besta 
que nos deixaria reféns de qualquer nova descoberta. A 
humildade científica, entre outras coisas, nos resguarda 
de muito vexame… Vocês logo vão ver que pode não haver 
nenhuma vantagem, para nós, em desfazer dos sumérios - 
e, além disso, descobertas publicadas em 2011 sugerem 
que possa ter havido algum tipo de escrita já em épocas 
muito mais remotas! 
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Exemplos dos tabletes de 
Abydos, descobertos por 
Günter Dreyer na década 
de 1990: amostras mais 
antigas comprovadas  
como escrita, de entre  
3400 e 3200 a.C. 
 
 
 
 
Amostra da escrita corrente 
1500 anos mais tarde, na 
Estela de Intef, igualmente 
de Abydos. 
 
 
 

Acervo de Günter Dreyer, 
disponibilizado em 
http://archive.archaeology.org/image.p
hp?page=9903/newsbriefs/jpegs/egypt.
jpeg 

Acervo do Kunsthistorisches Museum, 
Viena. Disponibilizado em  
http://www.thinkoholic.com/photo-
gallery/?album=545 
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E agora vamos falar do LEVANTE. Antes de mais nada, 
uma dúvida que muitos têm: o que é o Levante? Bem, 
imaginem que vocês estão no Mar Mediterrâneo e olham 
no rumo de onde o Sol se levanta, e aí seguem esse rumo 
até o fim do mar: estarão diante da região que os europeus 
apelidaram de Levante. Em termos dos nossos tempos, 
isso inclui Líbano, Israel, Palestina e partes da Síria e 
Jordânia. Em tempos mais remotos, o nome mais usado 
para a mesma área foi Canaã. 

Pobre Canaã, tão rica de história - e história geralmente 
significa “encrenca”! Pois o Levante é uma espécie de pas-
sagem que conecta três continentes: África, Ásia e Europa 
- tanto por terra quanto por água, já que toca dois mares 
que levam pra lados diferentes do mundo: o Mediterrâneo, 
que leva ao Atlântico e a tudo que se costuma chamar de 
“o Ocidente”; e o Mar Vermelho, que leva ao Índico - o 
mais rico de história, entre os oceanos - e a grande parte 
do que se costuma chamar de “o Oriente”. 

Sendo assim, não é de estranhar que o Levante venha 

sendo, desde sempre, ainda mais disputado por povos que 
a Mesopotâmia. 

Pra complicar ainda mais: quem eram os cananeus? On-
de foram parar? Por um lado, costuma-se dizer que eram 
os mesmos que depois foram chamados de fenícios, e mui-
tos libaneses modernos reivindicam ser seus descenden-
tes. Por outro lado, a Bíblia fala de israelitas e cananeus 
como inimigos em certas fases - só que tanto a pesquisa 
linguística quanto a genética sugerem que israelitas anti-
gos e cananeus eram basicamente o mesmo povo, que 
passou por uma divisão cultural, expressa sobretudo na 
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adoção do monoteísmo por uns, e a continuidade no poli-
teísmo pelos outros. Nos nossos tempos, há descendentes 
dos antigos cananeus tanto entre libaneses quanto entre 
israelenses, e por outro lado tanto entre cristãos, quanto 
entre judeus e entre muçulmanos. 

Para nós, há duas coisas que importam sobre Canaã: a 
primeira é que também aí a revolução urbana é 
antiquíssima. É aí que se encontra o mais antigo 
assentamento humano com existência contínua até os 
nossos dias: Jericó, com onze mil anos - 

… e também uma cidade portuária tão antiga quanto a Erí-
du dos sumérios, mas que não se extinguiu: Biblos, a atual 
Djebail, no Líbano, habitada continuamente desde 5000 aC. 

Desde muito cedo Biblos exportou madeira de cedro pa-
ra o Egito, mas sua fama veio mais tarde de outro comér-
cio, que foi decisivo para o desenvolvimento do Ocidente: 

… eram barcos de Biblos que levavam do Egito para a 
Grécia o papiro, usado para escrever antes da invenção do 
papel - e foi por isso que “livro” em grego ficou sendo bí-
blos ou biblíon, origem de palavras como Bíblia e bibliote-
ca. Reparem como tanto Canaã quanto o Egito estão por 
trás dessas palavras decisivas na história cultural da hu-
manidade! 

A segunda coisa que nos importa é que há um corredor 
de civilização contínuo entre o Levante (Canaã), o Egito e a 
Núbia - por isso eu coloquei os três nomes juntos. Só não 
pensem que o Egito tenha sido civilizado pelos cananeus, 
ou algo assim: embora sempre haja trocas, a influência 
cultural foi predominantemente do Egito para Canaã. 
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Para concluir esta exposição sobre civilizações pioneiras, 
vou levar em conta que vocês já viram e ouviram um bo-
cado sobre o Egito e vou direto para a NÚBIA - um nome 
genérico para a região entre a primeira e a sexta catarata 
do Nilo, subindo o rio. Notem que quando os gregos e a 
Bíblia falarem de “Etiópia”, é da Núbia que estarão falan-
do, e não do país moderno. 

Vários reinos se sucederam na Núbia ao longo de milê-
nios. O mais antigo de que já conquistamos conhecimento 
razoável é o de Kerma. Sua capital, de mesmo nome, já 
era uma cidade consolidada em 3000 aC - contemporânea 
dos séculos iniciais do Império Egípcio. Pouco depois de 
2000 aC desenvolve-se lá uma estatuária impressionante, 
bem distinta da egípcia em técnica e estilo. Mais tarde 
Kerma dará lugar ao reino de Kush, que vocês vão sobre-
voar amanhã. 

Mas aqui estou interessado sobretudo no que veio antes 
de Kerma - do que conhecemos muito pouco pois pratica-
mente não há pistas quanto a onde valeria a pena escavar 

no deserto. Mesmo assim, encontrou-se um sítio arqueoló-
gico chamado Nabta Playa, cem quilômetros a oeste do Ni-
lo - e aqui precisamos recordar o que vocês viram na via-
gem: o Saara fértil. 

Em Nabta Playa há sinais de ocupação humana já entre 
10.000 e 8000 aC. Entre 7000 e 6000 aC constroem-se aí 
cabanas organizadas em linhas retas e poços profundos 
bem acabados. Pouco mais tarde, serão pioneiros na cons-
trução de casas com um andar no subsolo. Por volta de 
5000 aC levanta-se em Nabta Playa um círculo de pedras 
para observações astronômicas, como o de Stonehenge, na 
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Inglaterra - só que dois mil anos antes. Além disso há evi-
dências de rituais envolvendo sacrifícios animais seme-
lhantes aos do Alto Egito pré-dinástico, também com mil a 
dois mil anos de antecedência. Talvez se possa dizer que 
Nabta Playa está para as civilizações do Nilo como Mehr-
garh está para a civilização do Índus! 

Eu só sei destas descobertas graças a essas viagens no 
tempo, pois elas se deram depois da minha morte, em 
1987 - mas já nos anos 50 eu dizia: escavem a Núbia e vo-
cês encontrarão lá as raízes da cultura egípcia. Como po-
dem imaginar, quase ninguém levou a sério na época - 
mas parece que o tempo começa a me dar razão! 

Uma última coisa a observar antes de darmos um novo 
passo: quando digo que a Núbia é parte de um corredor de 
civilização que inclui o Egito e Canaã, isso não quer dizer 
que ela só tenha contato com o resto do mundo através 
desse corredor: ela também tem acesso direto ao Mar Ver-
melho, que por um lado leva a Canaã, por outro ao Mar 
Arábico e Oceano Índico. E isso interliga por mar todas as 
civilizações de que falamos aqui. 

Alguma pergunta? 

QUANDO A EUROPA ENTRA EM CENA - MAS QUAL EUROPA? 

– O senhor mencionou que os cananeus levavam papiro para 
os gregos, mas não disse mais nada sobre estes, nem sobre 
outras civilizações europeias. Posso saber por quê? 

– Porque nosso foco no momento são o que podemos 
chamar de civilizações pioneiras no mundo - ou, em outras 
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palavras: revoluções urbanas acontecidas até por volta do 
ano 3000 aC. Esse comércio de papiro veio bem mais tarde. 

Neste Século das Pirâmides, de toda a Europa, apenas 
Creta está no caminho da revolução urbana, que começa-
rá a marcá-la com grandes construções daqui a 500 anos - 
mas esses cretenses não devem ser confundidos com os 
gregos, que chegarão à ilha mais tarde. 

No resto da Europa, o bronze começa a chegar a algu-
mas regiões. A maior parte são culturas da Idade da Pedra 
- nem por isso “brutas”, como vocês já sabem: basta pen-
sar que o conjunto megalítico de Stonehenge, com relações 
astronômicas, foi erguido na Inglaterra no mesmo milênio 
que estas pirâmides - mas, além do fato de que o similar 
núbio foi dois milênios antes, uma revolução urbana na-
quelas terras ainda tardará mais dois a três milênios. 

Além disso, em nossos tempos saberemos muito muito 
pouco dessas culturas protoeuropeias, pois de “agora” 
(2500 aC) até por volta de 300 aC praticamente todas elas 
terão suas identidades transformadas, quando não supri-
midas, pela atuação de um povo que se desdobrou em uns 
doze e depois em centenas: os árias, ou indo-europeus. 

O que eu acabo de dizer parece difícil de entender? É 
que o próprio acontecimento é assim; não é exagero dizer 
que o mundo até hoje está perplexo, sem entender direito 
o que aconteceu, nem como. Uma população que, ao que 
tudo indica, habitava uma estepe ao norte dos mares Ne-
gro e Cáspio - que no século 21 estão divididas entre 
Ucrânia, Rússia e Cazaquistão - começou a ocupar mais 
espaço por volta de 4000 aC. 
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Adianto que há fortes debates sobre a região de origem. 
Alguns ainda insistem em que tenha sido na Índia, como 
se pensava nos séculos 18 e 19 - mas cientificamente não 
há como sustentar isso. Mesmo se não tiver sido na Estepe 
Pôntico-Cáspia, tem que ter sido relativamente próximo à 

linha difusa em que se convencionou que a Ásia vira Eu-
ropa, ou vice-versa. 

Enfim: até “agora”, no Século das Pirâmides, a expansão 
dos árias foi lenta - mas daqui pra frente será em ondas 
vertiginosas. Trata-se de um povo tribal e sem escrita, que 
no entanto terminará dominando territórios de povos mui-
to mais avançados. Em alguns casos isso se deve ao seu 
domínio precoce das armas, cavalos e carros de guerra, 
em outros parece que não: sua habilidade mais decisiva 
parece ter sido de natureza… psicossocial, digamos assim: 

… ao mesmo tempo em que aprendem a escrita e outros 
conhecimentos do povo de um lugar, esses imigrantes (ou 
invasores, conforme o caso) geralmente terminam por fazer 
sua própria língua e sua identidade coletiva predomina-

rem. Acabam gerando no lugar uma nova sociedade que 
pode incluir o povo original, mas em posição subalterna - 
e este, com o uso da nova língua, pode terminar esque-
cendo que um dia teve outra identidade e posição. 

 Gregos, hititas, armênios, albaneses, trácios, itálicos, cel-
tas, germanos, bálticos, eslavos, persas, indo-arianos, toca-
rianos - são todos diferentes faces que esse povo foi assu-
mindo. Talvez em 4000 aC não passassem de algumas 
centenas; em 2000 dC, três bilhões de pessoas - 43% da 
humanidade - têm uma língua indo-europeia como sua 
primeira língua - e ninguém sabe em que medida essa 
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gente toda descende dos árias originais, em que medida 
descendem de gente local que terminou assumindo uma 
identidade cultural arianizada. 

Me perdoem se me alongo sobre isso: é porque nos aju-
dará a entender muita coisa que veremos mais à frente. E, 
voltando à sua pergunta, meu senhor, vamos estender um 
pouco a nossa lista de civilizações pioneiras, até aparece-
rem nela os primeiros protoeuropeus e indo-europeus: 
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\Já mencionei que a primeira civilização europeia apare-
ce em Creta. Vocês sabem, Creta é uma ilha a meio cami-
nho entre África e Europa. Sendo a civilização mais antiga 
na África, somos tentados a imaginá-la como colônia afri-
cana - mas análises realizadas em material genético extra-
ído de esqueletos da época apontam, segundo o que foi 
publicado, afinidade com populações da Grécia e Anatólia, 
e não da África. Então, acho que podemos deixar Creta 
aos europeus – brincou o Dr. Diop – pelo menos enquanto 
não surgirem evidências em contrário. 

Esses primeiros cretenses desenvolveram dois sistemas 
de escrita, ainda não decifrados. Um deles serviu de base 
para a primeira escrita dos gregos, já decifrada, e com isso 
foi possível confirmar, pelo menos, que a língua não era 
indo-europeia. 

Por isso (como no caso dos harapianos) não sabemos 
que nome esse povo dava a si mesmo. A civilização foi ape-
lidada de minoana ou minoica a partir de um relato mito-
lógico grego: era uma vez, na antiga Creta, um rei poderoso 
porém cruel chamado Minos, que possuía um labirinto onde 
vivia um monstro chamado Minotauro, que exigia ser ali-
mentado com vítimas humanas. Até que um dia um herói li-
bertador grego… - já entenderam, né? Cada um puxa a 
brasa para a sua sardinha! (RISOS) 

Por volta de 1650 aC aparece na Anatólia (que nos nos-
sos tempos é a parte asiática da Turquia) o primeiro texto 
escrito em língua indo-europeia: relata as vitórias em ba-
talha do rei Anitta, do povo hitita. A escrita é cuneiforme, 
tomada emprestada dos vizinhos assírios, um povo semita. 
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Os gregos foram o segundo povo indo-europeu a escre-
ver. Começaram por volta de 1450 aC e, ao contrário dos 
hititas, a sua língua sobreviveu. Por séculos os gregos 
usaram um sistema não alfabético derivado do minoano, 
mas depois de 800 aC tomarão emprestado o alfabeto dos 
fenícios (cananeus), inovando com sinais próprios para as 
vogais. Pegou: sete outros alfabetos foram desenvolvidos a 
partir dele, inclusive o latino - este que estamos usando - 
que nos tempos modernos será exportado junto com as 
línguas indo-europeias para todos os cantos do mundo. 

Deve-se notar que nessa mesma época outro povo indo-
europeu está compondo na Índia uma importante obra do 
patrimônio literário mundial: o Rig Veda - mas ele existirá 
por muito tempo apenas em TRADIÇÃO ORAL; só no milênio 
seguinte ganhará forma escrita. Além disso, nesse momen-
to eles vivem lá uma situação civilizacional complexa, que 
não pode ser entendida como resultado de uma revolução 
urbana vivenciada autonomamente pelos indo-arianos. 
Essas são as razões de não terem entrado na nossa lista. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

CIVILIZAÇÕES E CORES 

Isso tudo nos leva inevitavelmente a uma pergunta que 
em nossos tempos se tornou delicada: como seriam essas 
civilizações pioneiras em termos de cor da pele? 

A pergunta se tornou delicada porque, como reação à 
discriminação de pessoas pela cor, muitos passaram a di-
zer que a cor da pele não tem importância nenhuma; que 
nem se deve falar dela, pois falar seria um ato racista. 
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Ora, a cor é um dado físico real; haverá racismo quando 
se quiser atribuir um sentido negativo à cor, usando-a 
como pretexto para oprimir ou eliminar pessoas - 

… e esse não é o único modo possível de se falar da cor! 
Também podemos falar de modo neutro: constatar que pes-
soas têm diferentes cores de pele, sem atribuir a isso ne-
nhum valor negativo nem positivo. Ou então atribuir valor 
positivo às cores: não a esta ou aquela cor, e sim à própria 
diversidade de cores; afinal, na natureza a diversidade é 
um fator de saúde nos sistemas; tem sempre valor positivo! 

Dito isto, olhemos de novo para a nossa última tabela: 
dos núbios, nem é preciso dizer que são negros. 

Os egípcios fundadores da civilização, vocês também já 
tiveram a oportunidade de constatar que são negros. Ao 
longo dos séculos haverá mestiçagem no Egito, não há por 
que negar: afinal, esta é uma “esquina do mundo”, por 
onde transitam os mais diversos povos - mas o fundamen-
to é negro. 

Já dos cananeus, há evidências suficientes de que eram 
brancos. Brancos de tipo semita, o que explicarei logo adiante. 

E agora vou recomeçar da outra ponta: os harapianos, 
da Bacia do Índus. A Índia do nosso século 21 fornece 
uma pista viva: grosso modo, 72% da população indiana 
falam línguas indo-europeias, 28% falam línguas dravídi-
cas - e estes drávidas ou dravidianos são negros. Negros 
de cabelo ondulado, mas não “morenos”: negros mesmo. 
Foi identificado neles um componente genético sul-asiático 
- como dos povos da Tailândia, Malásia, Indonésia… o que 
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pode responder pelo cabelo ondulado; por outro lado, 
também se encontra cabelo ondulado em alguns lugares 
da África, inclusive na Núbia. Enfim: evidências de muitos 
tipos - do já mencionado Rig Veda às arcadas dentárias 
encontradas nas escavações em Mehrgarh - relacionam os 
harapianos ao tipo drávida - e portanto negro. 

E os elamitas? No Capítulo V do meu principal livro 
menciono diversas pistas arqueológicas e de historiadores 
como o grego Estrabão, que nas últimas décadas antes de 
Cristo escreveu 17 volumes sobre os povos da antiguidade. 
Segundo ele, a capital Susa foi fundada por “um rei etíope” 
- o que na época significava núbio. Por outro lado, alguns 
estudiosos vêm encontrando razões para propor uma fa-
mília de línguas elamo-dravídica - ligando portanto os 
elamitas aos negros da Índia. Será que essas duas hipóte-
ses se excluem, ou podem se complementar? Bonito cam-
po de pesquisa para vocês no futuro, meus caros! 

Chegamos agora aos sumérios, que chamavam a si 

mesmos de ũ sã gig-ga, “os de cabeça preta”. Isso pode não 

ser bastante para afirmar que fossem negros, mas há ou-
tras pistas, que elenquei no mesmo capítulo dos elamitas. 
Além disso, Hermel Hermstein, um falante nativo de lín-
gua banta residente na Inglaterra, publicou em 2012 um 
livro de 600 páginas relacionando a língua suméria à famí-
lia nígero-congolesa (que inclui os ramos mandê, iorubá e 
banto, entre outros) - seguido por mais dois volumes de 
“evidências físicas” em 2013. Eu mesmo ainda não pude 
conferir esses estudos, e por isso, marcarei essa linha com 
uma interrogação - mas não me parece impossível que a 
questão esteja decidida. 
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Vejam então como ficou a nossa lista: na “primeira leva” 
de civilizações, os únicos seguramente brancos são os 
cananeus - semitas que viviam muito perto do Egito. Os 
próximos a entrarem no clube também serão semitas: 
acadianos e babilônios, quando já tinham séculos de 
estreita convivência com os sumérios. 

Ora, esses povos são chamados semitas porque falam lín-
guas afro-asiáticas - antes conhecidas como camito-semíticas, 
nome abandonado porque impreciso, de inspiração mitoló-
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gica. A origem de uma família linguística costuma estar on-
de ela mostra maior diversidade, e neste caso é a África: 
além da própria língua egípcia, encontramos vários ramos 
de línguas afro-asiáticas do Sudão Ocidental até o extremo 
oriental na Somália, o chamado “chifre da África”. Já na 
Ásia, e faladas por povos brancos, temos basicamente o 
árabe, o hebraico, o aramaico, e o antigo acadiano-
babilônio. Isso sugere que o ramo asiático seja uma espécie 
de “vazamento”, para os povos próximos fora da África, de 
um elemento cultural fundamentalmente africano. 

Dos nomes seguintes, já vimos que os cretenses 

minoanos são brancos protoeuropeus (anteriores à 
indoeuropeização), e os hititas e gregos são brancos indo-
europeus. Mas será que pode ser coincidência que as 
primeiras civilizações brancas tenham acontecido 
praticamente às portas do Egito e de Canaã, ambos com 
alguns milênios a mais de experiência? 

Olhem mais uma vez essa lista, amigos: focos de civiliza-
ção independentes, aí, se encontram apenas na China e no 
México. Os demais, se observarem bem, formam um con-
junto integrado; uma espécie de “máquina de geração e ir-
radiação de civilização”. 

E, considerado tudo o que vimos, nessa máquina a Áfri-
ca não é uma peça acessória, opcional, ou que apenas re-
cebe o que outros produzem - muito pelo contrário. 

Vocês ainda têm alguma dúvida de por quê minha prin-
cipal obra se chama A Origem Africana da Civilização? 
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… Agora proponho a vocês relaxar, aproveitarem as es-
trelas, as tâmaras e os bate-papos. Amanhã cedo respon-
deremos perguntas que vocês queiram fazer, e em seguida 
pegamos de novo os tapetes pra dar uma espiada em Kush 
e na Costa Oriental. 

Por longos instantes reinou um silêncio tenso de perplexida-
de - como se o mundo de repente fosse outro, e ninguém ainda 
soubesse o que fazer. Aí, em algum ponto estalou uma batida 
de mãos… e a segunda… - e aí uma cachoeira inteira se despe-
jou na frente do Dr. Diop. Por minutos a fio. Ninguém saberia 
explicar bem por quê; era apenas a impressão de que tinham 
tirado uma rolha enorme, que estava ali há muito tempo, e 
agora alguma coisa tinha que fluir e estrepitar. Por fim foi pa-
rando, e aquele clima de confraternização-nos-acontecimentos-
incomuns voltou, com força redobrada. Ainda bem que havia 
tâmaras de monte! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 25 

ORIGEM DOS ÁRIAS E DOS HARAPIANOS. A existência de uma base linguística 
comum desde Portugal e Islândia até a Índia foi descoberta já no século 18. De 
início imaginou-se que isso se devesse a migrações de povos da Índia para a Eu-
ropa - povos esses que houve razões para rotular como “árias” ou “arianos”. Mas 
já em meados do século 20 a pesquisa linguística havia determinado com clareza 
que a expansão se deu a partir de um ponto relativamente central entre os ex-
tremos desse território linguístico, e não a partir da Índia, e havia determinado 
também as épocas aproximadas da chegada dos árias às diferentes regiões. 
Quando as descobertas arqueológicas da Bacia do Índus foram datadas, ficou 
evidente que se tratava de um povo anterior à chegada dos árias na Índia. 
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Nos últimos anos, porém, surgiu uma corrente que contesta essa teoria, 
afirmando mais uma vez que os árias sejam originários da própria Índia, e 
atribuindo a eles a civilização do Vale do Índus. Uma excelente exposição 
dessa posição aparece em BIANCHINI (2012), em português. 

Reconhecer que a exposição é excelente não significa, porém, que tenha nos 
convencido. O artigo Indo-Aryan migration debate (EN.WIKIPEDIA 2015) nos 
parece desmontar esse revival teórico de modo mais que convincente, apon-
tando inclusive motivações étnico-políticas bastante graves: não é verdade 
que a teoria da origem central dos árias sirva aos objetivos do colonialismo eu-
ropeu, mas a reedição da teoria de sua origem indiana serve, sim, a objetivos 
racistas dentro da própria Índia - fato que parece ter escapado a Bianchini, que 
acreditamos ter-se feito porta-voz da teoria com boas intenções e de boa fé. 

26: Festa & Descanso 

De início as conversas giraram inevitavelmente sobre a 
apresentação do Dr. Diop. Perto de nossos amigos alguém 
comentou: 

– Ele pôs de ponta cabeça tudo o que ensinaram pra gente. 
Ainda vou levar tempo pra digerir tudo isso - mas sei que des-
de já o mundo me parece um lugar diferente. 

Pouco a pouco o clima foi relaxando, as pessoas se entre-
gando aos braços do ar morno-fresco e aos sabores e perfumes 
pelos jardins. Dali a pouco estalou no ar um som como de 
pandeiro, ao qual foi se juntando um canto de sabor estranho 
como de uma fruta ao mesmo tempo ácida, doce e perfumada. 
Jovens egípcias dançavam, percutindo os pandeiros acima da 
cabeça, deixando balançar as finas tranças que caíam até 
abaixo dos ombros. Túlio e Cristiano olhavam, suspensos. 

– E aí, Idrissa? Finalmente uns minutos pra descansar? 
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Voltaram-se. Era Ayoká! 

– É, o trabalho destes dias é como o de um ano inteiro! E vo-
cê, Ayoká? Não vai me dizer que ainda tem coisas pra or-
ganizar! Fique aqui com a gente um pouco! Você precisa co-
nhecer melhor o Túlio e o Cristiano, esses nossos convidados 
ótimos lá do Brasil! 

– Se importa que eu fique aqui com vocês, Túlio? 

Túlio quis responder, mas nas três vezes em que abriu a bo-
ca não saiu som nenhum. Idriss provocou: 

– Ainda com fome, Túlio? Pensei que você tinha comido qui-
los de tâmaras! 

– É isso aí! Me vê mais uma, depressa! 

Com a tâmara entretendo as mãos e os dentes, tomou fôlego 
pra tentar abordar de novo aqueles poços de mel. Conseguiu. 
E os poços, quer dizer, os olhos, sorriam, compreensivos e 
brincalhões. No mesmo instante não existia mais tensão. Túlio 
estava em casa, como se tivesse estado sempre ali. 

A música aumentou e a dança foi contagiando a todos. 
Ayoká falou: 

– A Fatu e a Makda estão por ali. Vamos lá? Eu sempre quis 
aprender a dançar à moda egípcia - e vocês, o que acham da 
ideia? 

Foram. 

Mas não há nada mais besta, caro leitor, que tentar explicar 
por escrito o que alguém sente ao dançar. Se você quer saber 
como foi esta parte da noite, se mexa um pouco você também, 
até esquentar os ossos e se sentir vivo como uma bolinha de 
borracha saltando. (Taí: não falei que não dá pra explicar? 
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Olha, vou ali pra também dançar um pouco, e mais tarde con-
tinuo a narração). 

 

Bom, como eu ia dizendo… Aos poucos, como é natural, a 
festa também foi sossegando. Um cantinho com esteiras e pe-
les apoiava o descanso dos nossos amigos. Tomavam um vinho 
de palmeira fermentado levemente, uma coisa como aluá de 
abacaxi, que adoçava sem embriagar. As meninas contavam 
coisas de suas vidas e de suas regiões da África. Recostado, 
ganhando um cafuné, Túlio pensava se já não estava no céu. 
Uma das meninas pediu: 

– Agora falem vocês, contem da sua vida lá no Brasil… 

Túlio se desculpou: 

– Do que foi até agora, não é num momento destes que eu 
quero falar. E, pra dizer a verdade, a minha vida mesmo está 
apenas pra começar!… 

Ficaram ali mais um pouco, até que Idrissa falou: 

– Amanhã o programa é puxado. As tendas estão prepara-
das; acho que não vamos ter outro jeito a não ser dar boa noite 
e dormir. 

– Mas, Idriss, por que é que a gente não pega o tapete e sim-
plesmente pula a noite, pra não perder tempo? De repente já é 
amanhã, a gente está dormido sem nem ter visto? 
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– Não funciona, Túlio. A gente precisa mesmo um intervalo 
pras experiências novas se ajeitarem lá dentro. E pra isso, o 
único jeito é dormir. Vamos lá! 

– Bom, fazer o quê… 

Despediram-se preguiçosamente, e logo o silêncio do jardim 
das pirâmides só era quebrado por um ronco aqui, outro ali. 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 26 

AYOKÁ, MAKDA, FATU. Os nomes das garotas que interagem com Túlio, 
Cristiano e Idriss nessa festa remetem respectivamente à vertente cultural 
tradicional, à judaico-cristã etíope e à islâmica (Fatu é apelido de Fatumata, 
forma mandê de Fátima, filha do profeta Muhamad). 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

27: Esqueçam Cleópatra! 

Luz quase ofuscante os despertou. Depois daquelas coisas 

básicas de toda manhã, Idriss avisou: 

– Antes de partir nos reunimos mais uma vez. O Dr. Diop vai 
responder algumas perguntas, e de lá vamos direto pros tapetes. 

Com o sol ainda baixo, a reunião pôde acontecer ao ar livre. 
Alguém perguntou: 

– Em certo momento o senhor disse que “descobertas publi-
cadas em 2011 sugerem que já pode ter havido algum tipo de 
escrita em épocas muito mais remotas.” Pode contar mais so-
bre isso? 
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MISTÉRIOS POR TRÁS DAS ÁGUAS 

– Conto um pouquinho: estudando a arte das cavernas 
da França, a antropóloga canadense Genevieve von Petzin-
ger teve sua atenção chamada pela presença repetida de 
certas inscrições com jeito de símbolos ou mesmo de le-

tras. Começou a catalogar esses sinais e descobriu um re-
pertório de vinte e oito mais frequentes. A primeira sur-
presa foi constatar que eles já aparecem em lugares data-
dos de 30.000 anos. 

Mas surpresa ainda maior foi descobrir que muitos des-
ses sinais são recorrentes também em outros lugares, em 
todos os continentes - o que só parece possível se já fossem 
usados desde antes das grandes migrações do Homo sapi-
ens - ou então por outras razões que ainda nem somos 
capazes de imaginar. 

Entendam: esses sinais geométricos (como Genevieve os 
chama) ainda não são escrita - mas já se aproximam tanto 
de ser, em época tão precoce, que nos levam a perguntar 

se efetiva escrita não pode ter acontecido por aí, em algum 
ponto do mundo e desse vasto intervalo, e nós ainda não 
descobrimos. 

O mais importante é perceber que já no segundo nível 
de que falei - o da escala de dezenas de milênios - a aven-
tura humana pode ter avançado bem mais do que imagi-
návamos. Têm sido encontrados adornos com possível ca-
ráter simbólico com 80, 100, 120 mil anos - que inclusive 
podem ter sido produzidos por indivíduos das outras espé-
cies humanas, hoje extintas.  
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Exemplo, em Tassili n’Ajjer  
dos sinais geométricos 
identificados por Genevieve 
von Petzinger em cavernas 
de todo o mundo. 

Disponibilizado em 
http://www.gounesco.com/travel/tassili-
najjer/ 

Arte rupestre brasileira,  
na Serra da Capivara, Piauí. 

Disponibilizado em http://www.mundodastribos.com/arte-
rupestre-cavernas-pre-historicas-no-piaui.html 
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No meu tempo de trabalho acadêmico, a necessidade de 
reafirmar o lugar da África na aventura humana me levou 
a me pronunciar de modo às vezes um tanto dogmático 
pela exclusividade do Homo sapiens na construção da cul-
tura. Hoje creio que devemos nos sentir livres para apreciar 
a possibilidade de que as outras espécies também tenham 
contribuído nessa construção - mas percebo com tristeza 
que ainda há quem ache motivos para se empenhar em 
desfazer da mais que comprovada importância do papel da 
África nessa aventura. 

Vou lhes falar de um outro caso que envolve tempos an-
tediluvianos: quando eu morri, fazia 18 anos que a antro-
póloga brasileira Niède Guidon pesquisava a Serra da Ca-
pivara - uma espécie de Tassíli n’Ajjer no Nordeste do Bra-
sil. Em 2016, ano da realização deste congresso, já são 48 
anos de pesquisa ininterrupta que atesta a presença hu-
mana na região desde há no mínimo 40 mil anos, com con-
tinuidade até há 6 mil anos. 

No entanto, isso continua não aparecendo nos materiais 

que pretendem explicar a expansão da humanidade para o 
grande público - nem na internet. Eles insistem no dogma 
de que a humanidade só alcançou as Américas entre 17 e 
13 mil anos atrás, vindo da Ásia para a América do Norte. 
Desse modo, qualquer evidência de presença humana na 
América do Sul há mais de 15 mil anos só poderia ser um 
engano. Quarenta mil anos, então, não seria possível de 
jeito nenhum, pois não teria dado tempo de o Homo sapi-
ens ter dado a volta ao mundo pela Ásia - migrando do jei-
to que esse pessoal imaginou. 
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Mas... ora! Em 20 de fevereiro de 1992 os jornais brasi-
leiros noticiaram que uns pescadores africanos haviam si-
do resgatados na costa do Ceará - no Nordeste do Brasil, 
mesma região da Serra da Capivara. 48 dias antes esta-
vam num barco minúsculo ao largo do arquipélago de Ca-
bo Verde - perto do Senegal - quando uma tempestade os 
surpreendeu - e as correntes marinhas fizeram o resto. 

Por que ninguém menciona em público que essa traves-
sia é uma possibilidade bem razoável para explicar os 
achados da Dra. Niède? Ainda mais que na era glacial ha-
via uma infinidade de ilhas no entremeio! 

Ninguém está afirmando que as Américas foram povoa-
das só por aí - a evidência genética deixa claro que a migra-
ção vinda da Ásia se sobrepôs. Mas por que não admitir 
que pode ter sido também por aí? Não estarão pensando 
mais uma vez que africanos são incapazes de realizar qual-
quer coisa sem primeiro fazer estágio em outras terras? 

Enfim, eu falei de presença humana há no mínimo 
40 mil anos porque são dessa idade as evidências já reco-
nhecidas como indiscutíveis pelas maiores autoridades no 
assunto - mas a própria Dra. Niède vem encontrando mo-
tivos para apostar em 100 mil - e os argumentos dos que 
dizem que é impossível me parecem bem mais arbitrários 
que os dela! 

Enfim, sobre esses mistérios antediluvianos talvez de-
vêssemos consultar o nosso colaborador Idriss… 

Idrissa deu um pulo: 

– Eu?! O que eu poderia saber a mais que o Professor Doutor 
Cheikh Anta Diop?! 
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O Dr. Diop riu: 

– É devido à tradição do seu nome. Você sabe, mas vou 
contar para os outros: Idrissa é uma forma africana do 
nome árabe Idris (com acento no -dris), derivado do verbo 
dars, “instruir”. 

A tradição egípcia atribuía ao deus Thot a administra-
ção das medidas tanto no sentido científico quanto no 
sentido moral, bem como o dom da mediação, comunica-
ção, instrução - e inclusive a criação da escrita, entre ou-
tras ciências e técnicas. Por essas qualidades, os gregos 
diziam que Thot era o nome egípcio do seu deus Hermes - 
depois sincretizado também com o romano Mercúrio. 

Na tradição islâmica não há múltiplos deuses, mas há 
profetas - não no sentido de “adivinhos” e sim de instruto-
res da humanidade - e essas mesmas qualidades e feitos 
são atribuídos ao profeta Idris. 

– Aí, professor Idriss! Agora a gente entende como é que você 
consegue explicar só tudo pra gente na viagem! – brincaram 
afetuosamente Túlio, Cristiano e os demais congressistas que 
haviam viajado com ele. 

– Mas tem mais um detalhe: os muçulmanos também 
acham que Idris é o mesmo Enoque da tradição judaica: 
pai de Matusalém e bisavô de Noé, que teria sido transpor-
tado para os céus antes do dilúvio, e portanto é guardião do 
conhecimento de como as coisas eram antes. Por isso é que 
acho melhor deixar esses assuntos com você… 

Idrissa hesitou uns segundos, e aí “protestou”: 

– Entregar a minha idade desse jeito, Dr. Diop? Essa eu não 
vou lhe perdoar! 
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Houve riso geral e descontração, e aí o Dr. Diop perguntou: 

– Alguma pergunta mais? 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 27, SEÇÃO 1 

Para a notícia sobre os pescadores africanos resgatados no Ceará, ver LIMA. 
Para as pesquisas de Niède Guidon, ver GUIDON e FUMDHAM. Sobre as 
pesquisas de Genevieve von Petzinger, ver PETZINGER e UVIC. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

A BÍBLIA VAI À ESCOLA NO EGITO 

Uma senhora levantou a mão. 

– Aproveito que o senhor mencionou Enoque, Matusalém, 
Noé, pois eu estava pensando: muita gente só ouviu falar do 
Egito através da Bíblia - e especialmente na história do êxodo, 
com Moisés como herói e os egípcios como vilãos. Nem sei bem 
qual é a minha pergunta… (RISOS) - mas o senhor poderia dizer 
alguma coisa sobre isso? 

– É assim mesmo: diante de um assunto a investigar, 
identificar a pergunta pode ser o mais difícil - e tão mais 
difícil quanto mais rico o assunto. E o assunto que a se-
nhora levanta renderia cursos inteiros! 

(MURMÚRIO) 

– Mas relaxem: vou ser breve, apenas chamando atenção 
para alguns aspectos menos óbvios na relação Bíblia-Egito. 

Êxodo é “ex-odos”, quer dizer: “caminho para fora”, ape-
lido grego que deram mais tarde a essa história que, vocês 
sabem, fala da saída do povo de Israel para fora do Egito. 
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Esse é o primeiro trecho da Bíblia que contém referên-
cias que permitem situá-lo num momento relativamente 
preciso da história: por volta de 1250 aC - quando a pirâ-
mide de Khufu já tinha 1.400 anos -, no reinado de 
Ramsés II. 

Mas reparem agora no seguinte: a Bíblia diz que o povo 
de Israel saiu do Egito - mas quem saiu não havia entrado. 

– Hã? 

– Quem entrou foi a família de Israel, que era o “nome 
de santo” de um hebreu chamado Jacó - me permitam 
simplificar assim a explicação, já que ele havia adotado 
esse segundo nome em experiências de natureza religiosa. 

Notem que não havia nenhum lugar chamado Israel. Ja-
có descendia de uma gente nômade da Mesopotâmia, de 
fala semita, que se instalava um tempo em um lugar e de-
pois tentava outro, basicamente na lida com bois, cabras, 
ovelhas. 

Seu avô Abraão havia migrado com o sobrinho Ló para 
Canaã, onde os dois deixaram muitos descendentes, entre 
eles Isaque. Isaque gerou Jacó, mas também deixou ou-
tros descendentes. Todos os descendentes de Abraão e de 
seus irmãos podem ser entendidos como hebreus, mas es-
sa identidade geralmente se perdeu no embate ou mistura 
com tantas outras no Levante e em torno. 

A Bíblia diz que Jacó chegou a ser muito rico em Canaã, 
mas um dia “sobreveio uma grande fome” - provavelmente 
uma seca - e até quem tinha dinheiro não tinha mais o 
que comprar. Nesse momento a família acabou migrando 
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para o Egito. Vale mencionar que os capítulos 37 a 50 de 
Gênesis, que narram esse passo, são provavelmente as 
páginas mais brilhantes da Bíblia do ponto de vista literá-
rio, de fazer inveja aos maiores escritores. 

Mas o que nos importa agora é entender quem foi que 
entrou no Egito: fora José, que já estava lá, a Bíblia no-
meia 70 pessoas: Jacó, seus outros onze filhos, e 58 netos. 
Diz ainda que também foram as esposas dos que tinham 
esposas, sem chegar a contá-las. Não diz se levaram ser-
vos, o que era usual; os tempos eram de crise, mas não fo-
ram com uma mão na frente e outra atrás: levaram “seus 
rebanhos e todos os seus pertences”. Em resumo: podiam 
ser mais de cem pessoas, mas não muito mais. 

Além disso, não eram seguidores da religião judaica co-
mo entendemos hoje - até mesmo porque o nome “judeu” 
só surgiria mais tarde, designando os descendentes de 
Judá, um dos filhos de Jacó. Como quase todos os povos, 
até então os semitas acreditavam que havia uma varieda-
de de seres espirituais - deuses, anjos, demônios - e a pa-
lavra “el” ou “il” podia designar qualquer um deles. Só que 
em Canaã a palavra havia se tornado um nome próprio, 
El, designando “o pai de todas as criaturas”, uma divinda-
de acima das outras, sem negar a existência destas. A fa-
mília de Jacó cultuava El como era usual em Canaã, sem 
que isso significasse compromisso com algum sistema teo-
lógico e sacerdotal fechado. 

Por milênios, partir para o Egito era como sair do interi-
or para a cidade grande. Como pessoas vinculadas à terra 
e aos bichos, a turma de Jacó não almejava propriamente 
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a cidade, e sim uma boa terra nos arredores, com a vanta-
gem de uma boa freguesia e uma estrutura de serviços 
próxima - como acontece ainda hoje. Neste caso, iam com 
a situação garantida, graças às relações construídas pre-
viamente pelo caçula José. 

Deu tão certo que a família continuou lá por mais de qua-
trocentos anos, sem se queixar - só que… depois de quatro-
centos anos isso não era mais uma família, era um povo! 

Portanto foi lá, dentro do Egito, que o povo de Israel se 
formou. E, por mais que tenham mantido uma identidade 
cultural própria, dá pra imaginar que ao longo desse pro-
cesso não tenham recebido nenhuma, nenhuma influência 
do povo local? 

Enfim: segundo a Bíblia, nos últimos tempos as coisas 
haviam mudado, e agora os filhos de Israel se viam perse-
guidos e oprimidos aqui. Os egípcios, compreensivelmente 
temerosos de que, em sua falta de compromisso com os 
valores locais, esses hebreus agora numerosos pudessem 
ajudar algum exército invasor a tomar o poder, teriam to-
mado uma medida drástica: ordenar a morte de todos os 
bebês meninos que nascessem entre os hebreus. 

Apesar disso, uma filha do faraó teria se encantado com 
um bebê hebreu e o adotado, “criando-o como seu próprio 
filho”. E assim (segundo Estêvão, que, no início da Era 
Cristã, sintetizava 1.300 anos de tradição judaica a respeito), 
“Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos Egípcios”, e 
somente aos quarenta anos teria se conscientizado da 
realidade que seu povo original vivia, e começado a 
envolver-se com ela. 
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Mas notem: o próprio nome Moisés foi dado pela mãe 
adotiva. A interpretação hebraica é de que significa “salvo 
das águas” - o que não deixa de ser interessante -, mas 
uma mãe egípcia não daria um nome hebraico! 

E se trata mesmo de um nome egípcio - ou, mais exata-

mente, de um pedaço de nome: -moses significa “nascido 
de”, e era usado geralmente depois do nome de um deus, 
sendo Thutmoses o exemplo mais conhecido: “nascido de 
Thot” (o deus egípcio de que falei há pouco, patrono das 
medidas, da justiça, da escrita e da instrução). Desse mo-
do, o nome Moisés sozinho parece deixar no ar uma inter-
rogação: “nascido de qual deus?” 

Será através da atuação de Moisés que os hebreus 
começarão a ter, pela primeira vez, um eixo que garantirá 
sua identidade como povo daí para a frente: uma lei 
codificada, uma religião organizada, um nome próprio 
para seu Deus. 

Mas, por paradoxal que pareça, os estudiosos reconhe-
cem inúmeros elementos egípcios nessa codificação. Os 
Dez Mandamentos, por exemplo, são pelo menos em parte 
uma adaptação das vinte e duas “confissões negativas” 
que, segundo os egípcios, a alma deve ser capaz de fazer 
depois da morte: “não matei”, “não roubei”, etc. O Salmo 
104 (ou 103, conforme a versão) seria adaptação de um 
Hino da Criação da época da reforma monoteísta que o fa-
raó Akhenaten tentou empreender. Notem que essa refor-
ma se deu uns cem anos antes do êxodo, e portanto os 
hebreus a presenciaram. 
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E pensar que mais tarde o Ocidente irá receber tudo is-
so através do judaísmo e do cristianismo, sem nem des-
confiar que tem raízes africanas! 

Mais importante que este ou aquele texto ou ideia, é que 
o próprio ato de sistematizar ou codificar deve ter sido 
aprendido por Moisés na corte ou nos templos egípcios. 
Isso quer dizer: as condições para os hebreus se afirmarem 
frente aos egípcios foram construídas com uso do 
patrimônio de conhecimentos dos próprios egípcios. 

Peço que reparem bem nisso, pois não é um caso único: 
estamos falando do poder libertador do conhecimento. O fa-
to sugere que o patrimônio de conhecimentos de um 
opressor não deve ser sumariamente rejeitado, só porque 
está nas mãos em que está. Todo conhecimento pode ser 
útil, desde que nos apossemos dele de modo crítico, pas-
sando-o pelo confronto com a realidade, e sem nunca es-
quecermos as nossas metas. 

Mas vamos completar nossas considerações sobre 
Moisés e o seu povo: se for verdade que o próprio Moisés 
registrou algo por escrito, notem que terá sido com escrita 
egípcia: pelas evidências arqueológicas, o idioma dos 
hebreus só começará a ser escrito uns 300 anos mais 
tarde, e a escrita hebraica que conhecemos hoje só será 
adotada 700 anos depois de Moisés. 

O mais provável é que todos os relatos bíblicos do que acon-
teceu até certa altura tenham sido transmitidos oralmente por 
séculos - como aconteceu com o Rig Veda na Índia e com a 
Ilíada e Odisseia entre os gregos: antes da escrita as pessoas 
desenvolviam técnicas incríveis de memorização! 
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Os primeiros relatos bíblicos que podem ter sido escritos 
na mesma época em que os fatos aconteceram datam do 
reinado de Salomão, por volta de 950 aC: esse foi o 
primeiro momento-civilização próprio dos antigos pastores 
nômades hebreus. 

Salomão que, a propósito, era casado com uma filha de 
faraó! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

OS GREGOS E OS BÁRBAROS: RELIGIÃO 

Foi a vez de um senhor se manifestar: 

– Ontem o senhor terminou sugerindo que houve influência 
egípcia sobre os gregos. Poderia falar mais sobre isso? 

– Sim, sim, houve influências tanto dos egípcios quanto de 
outros bárbaros - como os gregos chamavam qualquer um 
cuja língua-mãe não fosse o grego. Mais tarde fariam dobra-
dinha com os romanos: para qualquer um deles, quem fa-
lasse grego ou latim era civilizado, os demais eram bárbaros. 

Isso não que dizer que os gregos fossem solenes ou 
pomposos como muita gente imagina, ou de uma polidez 
formal como a dos salões da Inglaterra vitoriana… Tinham 
muito mais jeito é de… povão, digamos assim. A pompa, 
aliás, pertence muito mais aos egípcios que aos gregos! 

Mas a África fornece, sim, uma boa pista para se enten-
der a vida religiosa dos gregos - não a África das cortes e 
templos egípcios, ou de qualquer lugar que tenha desen-
volvido esse tipo de sistema de poder com um braço guer-
reiro e outro sacerdotal, e sim a África dos povos espalha-
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dos pelo interior, com seus estilos de vida e práticas religi-
osas tradicionais. 

Quer dizer: não estou falando aqui de influência egípcia, 
e nem mesmo de uma influência recente da África sobre 
outros povos ou vice-versa, e sim de um substrato antropo-
lógico comum, bem mais antigo. 

O que eu quero dizer é que a vida religiosa grega se pare-
cia muito com o que os nossos amigos do Brasil conhecem, 
nos séculos 20 e 21, como “religiões de matriz africana”. 

O nível mais superficial disso são as semelhanças fre-
quentemente apontadas entre divindades gregas e orixás 
(mencionando agora apenas a tradição iorubá, embora ha-
ja muitas outras): Xangô e Zeus, Ogun e Ares (ou Marte, 
no sincretismo romano), Oxum e Afrodite (ou Vênus)… 

De fato há semelhanças nos simbolismos e no tipo de 
função que desempenham no imaginário coletivo - mas 
deve-se resistir à tentação de julgar que são os mesmos 
deuses e desconsiderar suas diferenças. Isso seria jogar 

fora milhares e milhares de anos de diferenciação cultural 
- e diversidade é riqueza, vocês já sabem. O mais proveito-
so é aprendermos a apreciar essas semelhanças junto com 
as diferenças. Não vamos fazer como crianças que mistu-
ram todas as tintas pensando em obterem uma super-cor, 
pra depois perceberem que apenas caíram na monotonia 
de quem tem uma tinta só! 

Mais interessante, para mim, é a semelhança nas práticas: 
oferendas, danças de êxtase, ritos de iniciação com confi-
namento e banhos com o sangue de animais sacrificados, 
consultas a sacerdotisas ou sacerdotes em transe - tudo isso 
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vocês encontravam no cotidiano religioso dos gregos. 

Não estou falando apenas de “tempos primitivos”, mas 
também dos tempos considerados os mais “clássicos”: 
leiam o discurso de defesa que Sócrates pronunciou em 
399 aC, como relatado por Platão, e vocês verão que, na 
tentativa de ser entendido pela “melhor sociedade” de Ate-
nas, ele faz uso constante da resposta que um amigo havia 
obtido da pitonisa de Delfos - uma sacerdotisa que dizia em 
transe o que se acreditava serem palavras do deus Apolo. 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 27, SEÇÃO 3 

Esta seção se baseia principalmente em ELIADE e em FICHTE. 

OS GREGOS E OS BÁRBAROS: FILOSOFIA E CIÊNCIAS 

– Mas, falando de filósofos, passemos logo para a filoso-
fia e ciências: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao 
quê mesmo? 

– Ao quadrado da hipotenusa! – a plateia respondeu em coro. 

– E quem disse isso? 

– Pitágoras! 

– E o grego Pitágoras viveu quando? 

Aqui a resposta não foi imediata. Depois de alguns segundos 
de silêncio, alguém respondeu: 

– Acredita-se que tenha nascido por volta de 570 aC. 

– Perfeito. E se eu lhes contar que um papiro egípcio de 
antes de 1800 aC contém um problema baseado nesse te-
orema, como ficamos? 
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SILÊNCIO PERPLEXO. 

– Em 322 aC os gregos tomarão o poder no Egito, pelas 
mãos do jovem rei Alexandre III da Macedônia, dito o 
Grande. Imediatamente Alexandre criou uma nova capital 
de frente para o Mar Mediterrâneo (e não mais à beira do 
Nilo, espinha dorsal da civilização egípcia) - e pouco depois 
seus sucessores Ptolomeu I e II estabeleceram ali a maior 
biblioteca e centro de estudos da antiguidade. Em 30 aC 
os romanos tomarão o Egito dos gregos, mas a Biblioteca 
de Alexandria continuará em atividade até 391 dC. 

Quer dizer: por quase 700 anos o centro intelectual mais 
ativo do mundo - ou pelo menos do mundo ocidental - 
funcionou em língua grega… em território egípcio. Dá para 
acreditar que foi sem recorrer nem um pouquinho aos 
milênios de saber já acumulado na mesma área? 

– ! 

É verdade que Pitágoras viveu dois séculos antes disso - 
mas diversos autores antigos escreveram que Pitágoras, 
Platão e vários outros sábios gregos teriam estudado no 
Egito já antes da conquista pelos macedônios. Mais: cos-
tumam dizer que eles foram iniciados nos mistérios do 

Egito, e não meramente investigaram seus papiros dentro 
de uma instituição grega. 

Atenção, contenham a fantasia: “mistérios” significa ape-
nas que eram instituições reservadas a quem passasse por 
um processo de iniciação à instituição, e assumisse o com-
promisso de não repassar certos conteúdos a não iniciados. 
Não significa necessariamente nada de sobrenatural. 
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No século 21, no entanto, quase tudo que se lê sobre 
Platão e Pitágoras diz que “não há evidências suficientes” 
de que tenham estado no Egito. Ora, ausência de prova 
não é prova de ausência; em se tratando de um tema 
relevante como este, a falta de evidências conhecidas é 
apenas uma convocação para mais pesquisas - não é, meus 
jovens? Ou será que o assunto não é relevante? Suspeito 
que seja, ou então não haveria tanto empenho em fazer 
parecer que não é! 

Por essa razão recomendo que vocês deem atenção à 
obra de Martin Bernal intitulada Black Athena (Atenas 
negra: as raízes afro-asiáticas da civilização clássica), três 
alentados volumes publicados entre 1987 e 2006. Está em 
inglês, mas ainda é mais fácil que aprender egípcio, não 
acham? Bernal, falecido em 2013, era britânico, branco, 
de uma família de intelectuais… e não deixou de levar 
pedradas por abordar esse tema tabu. 

Também não posso deixar de mencionar um livro mais 

antigo que se propõe a abordar esse tema, mas advirto que 
ele é bastante problemático. Chama-se Stolen Legacy - ou 
Herança roubada: filosofia grega é filosofia egípcia roubada 
- e desde 1954 tem ampla circulação nos Estados Unidos, 
em dezenas de edições populares. É atribuído a George G. 
M. James, que teria nascido na Guiana no fim do 
século 19, em data desconhecida.  

James teria tido uma formação acadêmica de peso na 
Inglaterra e EUA, seguida de uma longa carreira docente 
em universidades do Sul. Pouco depois de lançar o livro, 
seu corpo teria sido encontrado a 500 Km de onde 
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morava. Acontece que há uma única e reduzida nota 
biográfica da qual todas as outras copiam, e há razões 
para suspeitar que seja uma peça de ficção - ou então, se 
o Prof. Dr. James descrito na nota existiu, que não seja ele 
o autor do texto. O plano do livro promete muito, mas é 
preenchido quase só com afirmações repetidas mas não 
demonstradas, e tem erros de cronologia gritantes que 
fazem o mundo acadêmico descartá-lo de imediato. 

Mas é pena: em meu livro Civilização ou Barbárie, de 
1981, eu mesmo mostrei que há consistência em muitas 
das teses do livro, por trás da aparência confusa. Não pos-
so deixar de apresentar a vocês uma dessas teses - e o fa-
rei na interpretação de um autor brasileiro do século 21 
que utilizou dados e datas que James não podia conhecer. 
Acompanhem: 

Tanto Alexandre - que fundou Alexandria - quanto Pto-
lomeu I - que lançou as bases da sua Biblioteca - tinham 
tido o filósofo Aristóteles como tutor poucos anos antes. 

No que Alexandre subiu ao poder, Aristóteles voltou pa-
ra Atenas, mas não para a Academia, a instituição funda-
da por Platão, de que tinha feito parte. Voltava bem pago 
pelos macedônios e organizou seu próprio grupo de alunos 
e pesquisadores. 

Ao mesmo tempo, Alexandre impunha sua liderança en-
tre os gregos e iniciava sua campanha de conquista do 
Egito e Oriente - campanha essa que havia sido estimula-
da por Aristóteles. 
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Aristóteles era brilhante, mas elitista e racista. Inventou 
em suas obras uma porção de “justificativas” para a es-
cravidão, e recomendava a Alexandre que fosse “um líder 
para os gregos e um déspota para os demais povos, cui-
dando dos primeiros como de amigos e parentes e lidando 
com os segundos como com animais ou plantas”. 

Alexandre conquistou a Pérsia e chegou até a Índia, mas 
adoeceu na viagem de volta e morreu na passagem por Babi-
lônia, com 13 anos de reinado. No ano seguinte morreu Aris-
tóteles, sem ter reencontrado os alunos Alexandre e Ptolomeu. 

Até aqui só falamos de fatos de conhecimento geral, mas 
neste ponto George James acrescenta: Aristóteles tinha 
deixado instruções com seus discípulos pesquisadores - 
além de com os tutorados guerreiros. 

O território conquistado por Alexandre foi dividido entre 
os seus generais - e Ptolomeu moveu mundos e fundos pa-
ra ficar com o Egito. Assim que conseguiu, construiu o 
Templo das Musas - origem da palavra “museu”. Ptolomeu 
I abdicou, mas ainda em seu tempo de vida seu filho Pto-

lomeu II inaugurou a Biblioteca no Templo das Musas. 

Nem é preciso dizer que, no 
ver de James, o objetivo da 
Biblioteca de Alexandria era 
abrigar o patrimônio biblio-
gráfico subtraído à força dos 
egípcios e outros povos, per-
mitindo que fosse pirateado 
pelos gregos. Lamentavelmen-
te, jamais poderemos verificar 



O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDA PARTE 

 

III-103 

materialmente a consistência da acusação, pois parte da 
Biblioteca foi destruída em conflitos militares em 272 dC, 
e o restante em conflitos étnicos e religiosos em 391 dC. 

Aristóteles morreu 37 anos antes da inauguração da Bi-
blioteca, mas 10 anos depois da conquista grega do Egito. 
Se ele mesmo teve em mãos material “desapropriado” por 
Alexandre, é um assunto a pesquisar - mas a tese de James 
depende sobretudo de que seus discípulos tenham tido. 

Segundo o saber oficial, a maior parte da obra de Aristó-
teles teria sido escrita nos 13 anos que ele viveu depois de 
voltar a Atenas, sobretudo a parte científica - e é aqui que o 
autor de Herança Roubada desfere seu golpe magno: dizem 
que só um terço da obra de Aristóteles chegou até nós, e is-
so já é uma verdadeira enciclopédia. Com todas as observa-
ções empíricas que alegadamente lhe servem de base, o 
tempo de uma vida não parece bastante para um homem 
sozinho escrevê-la - que dizer então de apenas 13 anos! 

Por um lado, a obra só pode ter sido um trabalho de 
equipe, trabalho que provavelmente ultrapassou o tempo 
de vida do seu mentor, cujo nome pode ter sido então a 
primeira griffe - coisa que a maior parte dos estudiosos 
admite em palavras mais brandas, mas talvez ache pru-
dente não apontar como algo errado… 

Por outro lado, mentor e/ou equipe devem ter se apropri-
ado largamente de observações e teorizações feitas anteri-
ormente - e se foram feitas anteriormente, na Grécia é que 
não foi! Nem em qualquer outro lugar da Europa de então! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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O QUE FOI FEITO DO EGITO 

Por uns instantes reinou inevitável silêncio. Depois alguém 
perguntou: 

– Enfim: como é que termina o Egito? Ou melhor: o que é 

que ele vira, pois o lugar não deixou de existir… 

– De certa forma o grande Egito que lhes mostrei já ha-
via terminado em 1077 aC, enfraquecido por disputas de 
poder internas. Nesse momento reis líbios tomarão o poder 
e reinarão como faraós por mais de 300 anos; em seguida 
reis núbios (kushitas) reinarão por quase outros 100. Mais 
afins à cultura egípcia por suas origens no alto Nilo, esses 
faraós núbios (como Taharqa, o mais famoso) levarão o 
império a um certo renascimento, e suas fronteiras até 
onde hoje começam Turquia e Iraque. 

Depois disso ainda reinarão alguns faraós propriamente 
egípcios - num total de apenas 208 anos em todo um mi-
lênio - num jogo de empurra-empurra com conquistadores 
persas, até a chegada do grego Alexandre, em 343 aC. 

Desse momento em diante o povo egípcio original nunca 
mais retomou o poder sobre sua terra, até os dias de hoje. 

Sob Ptolomeu e seus descendentes, herdeiros de Alexan-
dre, o Egito ainda foi um Estado autônomo - mas um estado 
grego. Como as línguas portuguesa e inglesa dois mil anos 
mais tarde, a língua grega se tornou uma língua colonial, 
usada para a comunicação internacional numa área muito 
mais vasta que o seu território original. Foi o chamado 
“mundo helenístico”, a fase mais refinada da cultura grega - 
ironicamente com sua capital cultural em solo egípcio. 
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Representações antigas e 

modernas de Taharqa,  
faraó kushita. 

Há 2.700 anos os faraós kushitas 
levaram o Império Egípcio, já com 

2.400 anos, a um renascimento  
e à sua máxima extensão 
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Quanto à população propriamente egípcia, os gregos 
ainda tentavam agradá-la dando um sabor sincrético à vi-
da pública: construíam templos em estilo egípcio, partici-
pavam dos antigos ritos, vestiam-se como faraós. Os ro-
manos que virão no lugar nem farão esse esforço. Mais e 
mais, a palavra para os egípcios será marginalização.  

Sem desconsiderar as diferenças, não é exagero fazer 
uma analogia com a população dos impérios inca e asteca 
sob o domínio dos colonizadores espanhóis - inclusive de-
pois da independência dos estados coloniais das Américas. 
A linda Alexandria terminou sendo uma cidade violenta 
por conta da tensão entre os diferentes grupos étnicos que 
a habitavam. Isso não traz alguma lembrança a vocês, do 
século 21? 

Túlio e Cristiano se entreolharam. 

Os romanos chegaram a Alexandria quase por acaso em 
48 aC, brigando entre si. Cleópatra VII, apesar de seus 
meros 21 anos, percebeu no ato para onde os ventos so-
pravam: ou teria poder junto com os romanos, ou já tinha 
perdido o poder. Mesmo casada, juntou-se a Júlio César, 
que construiu em Roma um palácio para ela e o filho que 
tiveram. Quando César foi assassinado, Cleópatra obser-
vou mais uma vez para onde pendia o poder, e mais uma 
vez se juntou a ele na pessoa de Marco Antônio, com quem 
teve três filhos. 14 anos depois Marco Antônio é derrotado 
por Otaviano, que em seguida se tornaria o imperador Au-
gusto, e - verdade ou lenda - Cleópatra se suicida deixan-
do-se picar por uma cobra. Com ela, desaparece em 30 aC 
o que ainda havia de Egito como Estado autônomo. 
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– Mas nos nossos tempos o Egito é um Estado autônomo – 
interveio alguém. Dr. Diop completou: 

– Desde 1953, apenas. Depois de quase dois milênios 
como província ou “protetorado” de romanos, bizantinos, 
árabes, turcos e ingleses. E, ainda assim, será instaurado 
como República Árabe do Egito. 

– E os egípcios? 

Os egípcios originais passaram a ser conhecidos como 
coptas. Nos primeiros séculos “dC” o cristianismo emergiu 
em inúmeras regiões como um movimento de resistência à 
dominação romana, que exigia que seu próprio imperador 
fosse cultuado como deus. Desse modo, praticamente todo 
o povo copta se cristianizou, e foi dentro da Igreja Ortodoxa 
Copta que uma forma tardia da língua egípcia sobreviveu 
até perto de 1700 dC. Como no ano 380 o cristianismo se 
torna religião oficial do Império Romano, até a conquista 
muçulmana os coptas estarão por 261 anos do lado do po-
der - mas não no poder. Ou seja: de 343 aC até os nossos 

dias, o povo egípcio original nunca voltou a se governar. 

– Dr. Diop, o senhor está nos deixando melancólicos! 

– Eu não: é a história que tantas vezes nos deixa inevita-
velmente melancólicos, até amargurados… E aí a gente 
deve deslocar um pouco a mente da observação do que foi 
para a imaginação do que pode vir a ser… 

– É… Engraçado! Essas simples palavras já parecem fazer 
aparecer um raio de sol num dia cinzento! 
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– Mas… amigos e amigas, sabem o que é que me deixa 
pra lá de melancólico - ou melhor: de irritado? É quando 
eu vou falar da importância do Antigo Egito e as pessoas 
me vêm com Cleópatra: que a Cleópatra era uma mulher 
incrível, que a Cleópatra era uma negra linda… Gente… 

vamos nos informar direito, antes de pretender usar co-
nhecimento como forma de luta! 

Cleópatra era uma mulher fascinante, mas em relação à 
nossa causa… primeiro, era grega; segundo, viveu mais 
perto dos nossos dias que da fundação do Império Egípcio. 
Terceiro, rainhas verdadeiramente egípcias não faltaram - 
que tal pesquisar? 

E enfim: não sei o que vocês acham, mas eu duvido que 
uma verdadeira rainha egípcia, que se sentisse represen-
tante do seu povo, agisse como Cleópatra agiu, para ga-
rantir seu pedaço de poder pessoal. 

– Aí, Doutor Diop! É isso aí!! – Os aplausos vinham de todos, 
mas com força especial das congressistas mulheres. No meio 

delas, uma voz se levantou: era Antonieta de Barros, a primei-
ra deputada negra do Brasil: 

– É isso mesmo: se a nossa causa é a dignidade do povo ne-
gro - e em especial das mulheres negras - pensem bem, minha 
gente: esqueçam Cleópatra! 

Os aplausos - de todxs para todxs - ainda ressoaram um 
bom tempo. Quando estavam sossegando, Cristiano criou co-
ragem e perguntou: 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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A MAIOR FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 

– Dr. Diop, voltando aos verdadeiros egípcios e às civi-
lizações negras: como é possível que isso tudo tenha ficado 
desconhecido por tanto tempo? 

– Excelente pergunta! Isso foi um dos grandes temas da 
minha vida e obra. E eu descobri que, na verdade, meu 
amigo, não foi por tanto tempo assim. Vejam só: 

Os escritos da antiguidade, como os de Heródoto, um 
grego que viajou por muitos lugares pelo menos 100 anos 
antes de Alexandre, estão cheios de referências à impor-
tância da cultura dos egípcios bem como à sua cor negra. 
Já na época de que acabamos de falar, estava em questão 
um desprezo de gregos e romanos por todos os outros po-
vos - não especificamente pelos africanos. 

Na chamada Idade Média, temos inúmeros relatos em 
árabe que falam da grandeza dos reinos africanos, como o 
notável Ibn Batutta, que viajou desde o Máli até a China. 

Também os portugueses, em suas primeiras incursões 

até além do Saara, a partir de 1450, deixaram registros de 
sua surpresa ao encontrarem cidades e reinos tão bem or-
ganizados e campos tão bem cultivados. Por algum tempo 
tiveram negociações com diversos reis africanos em pé de 
igualdade. 

Mas aí… 

Comecemos assim: vocês todos sabem que a antiguida-
de não foi pura paz e harmonia… ainda assim, os conflitos 
costumavam ser relativamente locais, entre vizinhos. 
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Por outro lado, já se faziam grandes viagens marítimas 
desde há muito, mas geralmente para vender, comprar, e 
até mesmo estabelecer colônias como base comercial - não 
para impor domínio exclusivo sobre vastas áreas, até 
mesmo porque o mar não facilitava o deslocamento de tro-
pas como as de Alexandre. 

Os portugueses foram os primeiros a dirigirem para o 
mar o impulso indo-europeu de expansão, e os primeiros a 
navegarem pra longe de casa com canhões. Onde aporta-
vam, tomavam posse do local em nome do seu rei e exigi-
am exclusividade comercial. Não aceitavam “não” como 
resposta, e demonstravam isso fazendo falar os canhões. E 
os portugueses eram só os primeiros da fila: espanhóis, 
franceses, holandeses e ingleses já vinham logo atrás. 

Mas a África não funcionava assim. Ao toque da violên-
cia o fornecimento parava, as mercadorias sumiam - o que 
abria um leque de consequências que iremos ver mais 
adiante, na nossa viagem. Por enquanto congelem a ima-
gem dos europeus com seus canhões diante dos africanos 

sem mercadorias nas mãos. 

Ao mesmo tempo, as navegações haviam descortinado 
para os europeus imensas terras que eles mesmos poderi-
am cultivar… se tivessem mãos para isso. Mas eles eram 
poucos: não haviam se imposto com tropas, e sim com ca-
nhões, e canhões não plantam. E as terras eram tão vas-
tas, que nem trazendo a população inteira de Portugal se-
ria possível explorar todo o seu potencial. 
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E ali estavam aqueles africanos, sem mercadorias nas 
mãos, diante desses homens que viam tudo como 
mercadoria… 

Vocês já ouviram nesta viagem que também havia es-
cravidão na África, como entre todos os povos antigos - 
mas nunca na história tinha havido escravidão na escala 
que os portugueses irão inaugurar - sempre com os ir-
mãos competidores logo atrás. 

Resultado: vocês já devem ter visto em filmes a pompa 
das cortes europeias em mil setecentos e tanto, na época 
dita barroca. Trezentos anos antes, as condições na Europa 
não eram muito diferentes das existentes em reinos africa-
nos como o Máli. Tinha havido uma gigantesca transfusão 
de sangue de um continente para outro, e agora as damas 
europeias perdiam os dentes de tanto comer açúcar. 

A esta altura, flashes de consciência da dimensão do 
crime histórico que estava acontecendo pipocavam aqui e 
ali. Vejam o que escreveu o conde francês Constantin de 
Volney depois de viajar pelo Egito de 1783 a 85. Observe-
se que antes da viagem Volney acreditava na inferioridade 
da raça negra! – O Dr. Diop abriu um livro, procurou um 
pouco e leu: 

Os coptas todos têm face intumescida, olhos saltados, 
nariz chato, lábios grossos; numa palavra, um verdadeiro 
rosto de mulato. Fui tentado a atribuir esse fato ao clima, 
mas quando visitei a Esfinge sua aparência me deu a 
chave do enigma. Ao ver a cabeça, tipicamente de negro 
em todos os seus traços, lembrei da notável passagem 
onde Heródoto diz: "Quanto a mim, julgo que os cólquidas 
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são uma colônia dos egípcios, pois são pretos e de cabelo 
crespo como estes…" 

Em outras palavras, os antigos egípcios eram negros 
verdadeiros, do mesmo tipo que todos os africanos nati-
vos. Sendo assim, podemos ver como seu sangue, mistu-
rado por vários séculos com o dos romanos e gregos, deve 
ter perdido a intensidade de sua cor original, conservan-
do mesmo assim a marca de seu molde original. 

O Egito ensina à História uma lição que traz muitas re-
flexões para a filosofia. Que grande tema para meditação, 
ver a barbárie e ignorância atual dos coptas, descenden-
tes da aliança entre o profundo gênio dos egípcios e a bri-
lhante mente dos gregos! Pensem apenas que essa raça 
de homens negros, hoje nossa escrava e objeto de nosso 
escárnio, é exatamente a raça à qual devemos nossas ar-
tes, ciências e mesmo o uso da linguagem! E imaginem 
só, finalmente, que é justamente no meio dos povos que 
se autointitulam os maiores amigos da liberdade e da 
humanidade, que se tem aprovado a mais bárbara escra-
vidão e se tem questionado se homens negros possuem o 
mesmo tipo de inteligência que os brancos! 

Um zum-zum sério percorreu a plateia, atestando o impacto 
do que se tinha ouvido. O Dr. Diop continuou: 

– Os senhores veem: pouco antes de 1800 um sábio eu-
ropeu ainda era capaz de dizer essas coisas. Mas a opres-
são do povo negro estava dando certo… estava dando lu-
cro e bem-estar a granel para alguns… 

… e ainda podia vir a render muito mais: bastaria 
que, além de escravizar seu povo, os europeus, que até en-
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tão não haviam passado da costa, tomassem posse inte-
gral do território da África, como já haviam tomado as 
Américas. 

Não era hora de nenhuma consciência metida aparecer 
pra atrapalhar! 

Senhoras, senhores: o ser humano é dotado de uma 
coisa chamada empatia: a capacidade de sentir em si o 
que outro ser humano sente. Para sermos capazes de 
oprimir, precisamos primeiro desligar a empatia em nós 
mesmos - e fazemos isso desumanizando a imagem do 
outro que temos na mente; convencendo-nos de que o 
outro não é como nós: como já Aristóteles havia ensinado 
Alexandre da Macedônia a pensar, pensamos o outro como 
um bicho; uma coisa; uma raça inferior; como escória da 
humanidade. 

Mas isso não basta: se o outro sabe que tem tanta capa-
cidade em potencial quanto eu, pode recusar o papel que 
eu lhe imponho. Pode se revoltar. 

Pode até - o que mais assusta: pode até querer se vingar. 
Embora não confesse nem a si mesmo, o opressor sabe da 
sua culpa e está sempre com medo de um possível revide 
do oprimido, mesmo que este não tenha a menor intenção. 
Sabe, enfim, que o revide seria justificado. Por isso mantém 
o oprimido sempre sob vigilância e humilhação - o que, ao 
invés de resolver alguma coisa, aumenta cada vez mais sua 
culpa inconfessa, e sua impressão de que é necessário re-
primir. Essa é a raiz da tragédia que segue se derramando 
continuamente sobre as populações negras das Américas 
muito tempo depois de extinta oficialmente a escravidão. 
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Túlio e Cristiano se entreolharam mais uma vez. 

Resumindo: por essas duas razões o opressor busca des-
truir a cultura e a história do oprimido - e nos nossos tem-
pos, através da mídia, até daqueles que ainda se pretende 
começar a oprimir: (1) para se fazer capaz de oprimir, “ar-

ranjando desculpas”; (2) para desabilitar no oprimido a ca-
pacidade de resistir à opressão. 

Foi isso que levou ao empreendimento da mais monstru-
osa falsificação da história humana, como escrevi uma vez: 
gerações de “historiadores” e “cientistas” se empenharam 
em “provar” a “inferioridade natural” dos negros, escon-
dendo, ignorando e até traduzindo falsamente os docu-
mentos antigos. Inventou-se também que a África não ti-
nha história, ou que ela estava perdida e sem possibilida-
de de recuperação. 

Paralelamente, ao longo de todo o século 19 os europeus 
enviaram equipes de exploradores para mapear o interior 
da África - “por mera curiosidade científica”, é claro... E 

em 1885 deram o golpe final: sentados em uma confortá-
vel sala na Conferência de Berlim, dividiram entre si, no 
mapa, o corpo da nossa Mãe. 

Poucos anos depois, só restava um pedacinho de territó-
rio africano governado por africanos; todo o restante - sua 
quase totalidade - estava “sob proteção” dos europeus. 

E a opinião pública mundial? Ora, essa já tinha sido 
convencida de que a África era um território virgem do 
qual era legítimo se apossar, já que sequer era habitado
  por gente: era povoado apenas por animais. 
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Crítica à Conferência de Berlim na publicação alemã Gartenlaube, em 1885. 

http://www.deutsche-schutzgebiete.de/afrikakonferenz.htm 
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– Eu vi essa onda começar, quando eu era professor univer-
sitário na Alemanha, em 1740! – disse alguém na plateia. Era 
o filósofo ganês Anton Amo. 

– E eu vi quando estava no auge, na época da Conferência 
de Berlim! 

 Era o poeta brasileiro Cruz e Sousa, que prosseguiu: 

– Eu lia muito, em várias línguas, e sabem o que diziam de 
nós em livros de ciências? “O cérebro de um negro adulto equi-
vale ao de um feto branco no sétimo mês de gestação”; ou: “Es-
tão abaixo de certos macacos na escala da evolução”. 

TREMOR DE REVOLTA E ASCO. 

– Senhores, eu não estou fantasiando: isso é transcrição lite-
ral; era ensinado nas escolas, estava nos jornais… E não foi 
em 1500 nem em 1700: foi beirando o ano de 1900, inclusive 
depois da abolição da escravidão. 

… Parece que justamente quando a lei facultou ao negro o 
direito de ser cidadão, esse direito tinha que lhe ser negado 
com outros pretextos: convencendo a todo mundo, brancos e 
negros, que o negro não tinha capacidade de ser cidadão. 

… A influência dessa onda se estendeu pelo século 20… Até 
um sujeito bem-intencionado como o escritor Monteiro Lobato 
embarcou, e passou a bola adiante. 

Começava a se fazer um zunzum. Cruz e Sousa concluiu: 

– Desculpe lhe tomar a palavra, Dr. Diop, mas isso me atin-
giu pessoalmente com tamanha dureza, que é difícil relembrar 
sem me exaltar! 

– Não há do que se desculpar! A minha explicação ficou 
muito mais convincente com o testemunho de vocês! 
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E você tem razão, João: os efeitos dessa campanha con-
tinuam agindo subliminarmente ainda hoje: por que a no-
tícia de uma criança atingida por uma bala perdida em um 
bairro branco causa revolta nacional, e num bairro negro 
pode até causar uma mal disfarçada satisfação? “Menos 
um incapaz pra sociedade sustentar - menos um marginal 
- menos um animal”. 

Cristiano olhou para Túlio de novo - mas desta vez o flagrou 
levantando a mão: 

– Dr. Diop - depois disso tudo, o que o senhor acha que nós 
podemos ou devemos fazer? 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

DA MARGEM PRO CENTRO 

A resposta foi imediata e solene: 

– O que devemos fazer é retomar nosso lugar, que não é 
na margem, e sim no centro da História. 

Minha geração começou esse esforço assim que a Euro-
pa, destroçada por suas brigas internas na Segunda Guer-
ra Mundial, estava sem fôlego e terminou consentindo, na 
ONU, que a África voltasse a se reorganizar em Estados di-
rigidos por africanos. Foi nesse momento que eu lancei 
meu livro Nações negras e cultura. 

Mas não pensem, que depois de séculos de interferência 
e décadas de controle total, as sociedades conseguem se 
reorganizar com eficiência da noite pro dia - ainda mais 
que a interferência não terminou: a “máquina” da explora-
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ção dos nossos recursos naturais continua funcionando - 
agora principalmente dos recursos minerais - e os domi-
nadores não hesitam em provocar falsas revoluções e gol-
pes de Estado, na África e em toda parte, pra que as coi-
sas continuem andando conforme os interesses deles. Ou 
seja: nossa tarefa histórica de retomada mal começou. 

O mesmo vale para o nosso povo espalhado mundo afo-
ra: nas mesmas décadas de 1950 e 60, intelectuais e líde-
res negros notáveis se levantaram por toda parte. E conse-
guimos, sim, dar alguns passos, na África e em toda parte 
- mas ainda mal arranhamos a montanha do que está aí 
para ser transformado: isso é tarefa pra muitas gerações! 

 Por isso mesmo, tudo que já se conquistou será perdido 
se cada nova geração não assumir seu lugar com plena 
consciência de qual é a luta. Pois não é uma luta que mu-
da de objetivos a cada poucos anos: as tarefas concretas 
imediatas podem variar, mas o sentido histórico da luta 
precisa estar claro por trás de tudo - ou então cada vitória 
nossa logo se esvaziará; será cercada e destruída por uma 

derrota ainda maior. 

Agora, entendam: quando eu falo de retomar nosso 
lugar, que não é na margem, e sim no centro da 
História, não estou falando de provocar uma troca de 
lugares, dizendo para o outro: “meu lugar não é na margem 
onde você me empurrou, o lugar na margem é seu”. Falo é 
de fazer com que o centro seja compartilhado por todos. 

A ideia de que qualquer um possa ser colocado de lado pra 
dar mais lugar a qualquer outro, é isso o que está errado. 
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Precisamos extinguir essa ideia, que foi a responsável pela 
desgraça da África e do resto do mundo nos últimos séculos. 

Já temos exercido nossa vingança moral a cada vez que 
nos recusamos a jogar o jogo sujo do ganha-ou-perde. 
Mostrar na prática que é possível progredir usando só o jo-
go do ganha-e-ganha, essa será então a maior, a mais bela 
vingança que poderemos ter. 

E não me venham com a conversa de que isso não pode 
dar certo, porque na natureza o mais forte desbanca o mais 
fraco: se temos a capacidade de questionar se isso é bom o 
bastante, e de imaginar alternativas melhores, foi a própria 
evolução que nos deu essa capacidade. Por que haveríamos 
de escolher parar numa etapa inferior da evolução? 

Respondendo a Aristóteles com um conceito de Sartre, 
bárbaro é quem acredita que há bárbaros. E eu comple-
mento: quem acredita que pode tratar companheiros de 
humanidade como animais, esse é que está animalizado. 

E aproveitando o embalo, já respondo também a 
Nietzsche: a recusa ao sofrimento evitável causado a quem 
quer que seja pelo jogo da opressão, isso não é “moral dos 
fracos”; isso é força moral. 

Voltarmos a ocupar nosso espaço no centro da História 
não é, portanto, nenhum ato de concorrência mesquinha, 
e sim uma missão sagrada - pois não é só por nós mes-
mos: é uma parte indispensável do resgate da dignidade 
da humanidade inteira. 
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A seriedade do que tinha sido dito não dava lugar a mais pa-
lavras nem perguntas. Por uns instantes reinou um silêncio 
denso, e aí o Dr. Diop anunciou: 

– Sabemos que as novidades destes dias já foram muitas - mas 
vocês não podem ir embora da África Oriental sem dar uma 

olhada em Kush, na Etiópia e no mundo suahíli. Depois retorna-
remos à África Ocidental para o encerramento do Congresso. 

– Aaahhhhh! – ninguém gostou de ouvir falar em 
encerramento. Mas ao mesmo tempo sentiam que era preciso: 
muita coisa de uma vez acaba dando indigestão...  

E, além disso, todos tinham certeza: depois de conhecer o 
que estavam conhecendo, a ligação com a Mãe África 
nunca mais iria acabar. 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 27 

FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA. Em seu livro O Mito Ariano, Leon POLIÁKOV faz 
um impressionante relato documentado da gênese gradual do mito da 
superioridade branca ao longo dos séculos. Sua leitura é mais que 
recomendável nestes tempos que têm visto a ressureição de ideias racistas 
que já julgávamos extintas. 

DESTRUIÇÃO DA ECONOMIA AFRICANA PELA GLOBALIZAÇÃO EUROPEIA. 
Além das duas últimas seções do capítulo 27, este tema fundamental para a 
compreensão da realidade atual aparece nos capítulos 7, 33, 42 e 47. Nossa 
fonte principal para isso foi DAVIDSON, e também o capítulo XIII de DIOP. 
Por outro lado, falta-nos conhecimento para falar em detalhes dos bons 
momentos da economia africana, mas um pouco nesse sentido se encontra 
nos capítulos 20 e 29. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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Referências de imagens deste fascículo 
que não estejam especificadas na própria página 

 P. 21: Dunas do Saara: foto de 2005 acessada e baixada pelo autor em 2009. 
A foto não se encontra mais disponível, e foi impossível recuperar o endereço 
original e o nome do autor. Panorama de Tassili n’Ajjer: foto assinada por 
C. Genestay, disponível, entre outras fontes, em 
http://www.ilkeraykan.com/?pnum=36&pt=Tassili+N%60Ajjer  

 P. 23, primeiro painel de Tassili n’Ajjer: disponível em, entre outros, 
http://oridesmjr.blogspot.com.br/2014/04/as-inscricoes-e-pinturas-rupestres-
na.html . Segundo painel: disponível em, entre outros, 
http://www.buscaescolar.com/historia-geral/a-pre-historia/  

 P. 25, terceiro painel de Tassili n’Ajjer: disponível em, entre outros, 
http://www.tvplayvideos.com/1,5Hxwtf8Sdfs/n-ajjer/World-Heritage-Tassili-
nAjjer . Quarto painel: “Os arqueiros de Tin Aboteka”, pintura de 1,8 metros 
de altura; foto por David Coulson, 1997, no acervo fotográfico do British 
Museum desde 2006; disponível em, 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object
_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=1548819001&objectId=36013
39&partId=1   

 P. 33: Vista do Nilo no Egito: disponível em, entre outros locais, 
http://www.bigfoto.com/africa/egypt/nile-egypt_k5a.jpg .  Casas próximas ao 
Nilo na cidade de Qina: foto baixada em 2009 pelo autor, endereço não 
recuperado em 2016. Objetos do Egito pré-dinástico: 
http://www.crystalinks.com/EgyptHistory1.jpg  

 P. 48: cabeças de Narmer/Menés: fartamente disponíveis na internet, em 
locais como (1) https://br.pinterest.com/pin/292311832042743045/ , 
(2) https://br.pinterest.com/pin/292311832042743131/ . Terceira imagem: 
escaneada pelo autor de DIOP 1974, ilustração 5.  

 P. 50: Detalhe de estatueta de Khufu: escaneada pelo autor de DIOP 1974, 
ilustração 7. Khafra: redução a PB, pelo autor, de foto por Jon Bodsworth de 
estátua preservada no Museu Egípcio do Cairo, foto postada em 
http://www.egyptarchive.co.uk/html/cairo_museum_10.html . 
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Menkauré: elaboração de foto disponibilizada incondicionalmente em 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Menkaura.jpg  

 P. 61:  Civilização harapiana: ‘Grande banho’ de Mohenjo Daro: 
http://img.xcitefun.net/users/2010/06/185794,xcitefun-mohenjo-daro-9.jpg . 
Calçamento das ruas: http://mrholmes.pbworks.com/f/1268402097/sewer-
mohenjo-daro.jpg .  Estátua conhecida como “Rei Sacerdote” (sem base do-
cumental para o nome): http://asianarthistory.tumblr.com/image/11880899725  

 P. 63: Drávidas: montagem ilustrativa feita pelo autor com fotos disponibilizadas 
na internet, selecionadas mediante pesquisa de imagem no Google com a 
palavra-chave “dravidian”. 

 P. 102: George James enfrenta Aristóteles: montagem, pelo autor, com a foto 
amplamente divulgada na internet como sendo o único registro visual de 
George G.M. James, e uma foto de estátua romana do século 1 dC, de posse 
do Kunsthistorische Museum de Viena, que se diz réplica de uma estátua 
helenística do séc.IV aC que representaria Aristóteles, disponibilizada em 
https://br.pinterest.com/pin/166703623686475531/  

 P. 104: Taharqa em diferentes tipos de representações: (1) Esfinge de 
Taharqa procedente do Templo T de Kawa, hoje no British Museum, Londres. 
Foto disponibilizada em 
http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=8;t=0
08424 . (2) Foto de bronze representando Taharqa, de origem não declarada, 
disponível em http://www.bible-
history.com/ibh/Egyptian+People/Taharqa/Bronze+Statue+of+Pharaoh+Tahar
qa . (3) Foto de 2006 por Jon Bosworth de uma esfinge de Taharqa em granito 
atualmente no British Museum, com copyroght liberado pelo autor. 
Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/File:SphinxOfTaharqa.jpg . (4) 
Material de divulgação da organização SanCopha League, aparentemente 
fazendo uso de concepções artísticas de Taharqa criadas para a edição de 
fevereiro de 2008 da revista National Geographic. Disponível em 
http://sancophaleague.tumblr.com/post/84185147200/taharqa-was-one-of-
the-greatest-rulers-in-ancient . 

 P. 122: três idades do Prof. Dr. Chiekh Anta Diop: montagem, pelo autor com 
fotos amplamente disponíveis na internet.
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O DIA EM QUE TÚLIO DESCOBRIU A ÁFRICA 

SUMÁRIO TEMÁTICO GERAL 

 • CONVITE 

Primeira parte:  

A DESCOBERTA 

LINHA CENTRAL: Informações gerais sobre a África. Os impérios do 

Sudão, seu poderio militar e econômico, sua riqueza cultural. 

 • Capítulo1: O crime 

Em que somos apresentados a Túlio bem no momento em que está 

sendo vítima de uma situação de preconceito e violência institucional. 

 • Capítulo 2: A caminho da delegacia (só que desta vez…) 

Túlio aprende que foi vítima de um crime e que deve denunciá-lo. 

 • Capítulo 3: Noite de cão 

Em que vemos Túlio atormentado entre o ataque das memórias da 

discriminação, os convites do crime e a visita de um desconhecido. 

 • Capítulo 4: Rumo ao desconhecido 

Em que Túlio vai parar em um lugar desconhecido e é apresentado 

ao lado urbano moderno da terra dos seus antepassados. 

 • Capítulo 5: Primeiras lições de África voando sobre o Sael 

Túlio voa sobre o Senegal em um tapete tecnomágico pilotado por Idrissa, 

recebe informações gerais sobre a África e aprende o que é o Sael. 

http://tropis.org/afro/tulio2016-1.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-1.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-1.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-1.pdf
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 • Capítulo 6: Por baixo das areias do tempo: Ghana 

Túlio e Idrissa visitam as cidades de Audagost e Kumbi Saleh nas 

terras do Ghana, o Império de Uagadu. 

 • Capítulo 7: O ouro das cortes e seus caminhos 

Túlio e Idrissa assistem à audiência do Ghana descrita pelo viajante 

El Bekri no século 11. Túlio aprende sobre os caminhos do ouro que 

enriqueciam muitos povos na África, e sobre como foram esvaziados. 

 • Capítulo 8: Máli 

Túlio sobrevoa o Rio Níger, Segu, Djennê e Mópti, aprende sobre os 

povos mandê e conhece a maior construção em adobe do mundo. 

 • Capítulo 9: Tombúctu 

Túlio aprende sobre o guerreiro Sundiata Keita e o Império do Máli, e de 

como o imperador Kankan Mussa anexou a famosa cidade de Tombúctu 

depois sua extravagante viagem a Meca. Aprende também sobre a escravi-

dão entre os povos antigos. 

 • Capítulo 10: A universidade dos confins do Sael 

Túlio aprende sobre Sankorê e outras universidades antigas, e sobre a 

cidade com 25 mil estudantes nos confins da África em 1500. 

Segunda parte:  

NA CAUDA DO COMETA 

LINHA CENTRAL: Exemplos da riqueza da realização cultural na Diáspora 

Africana, e das diferentes relações individuais com a situação de opressão. 

 • Capítulo 11: Encontros de saguão: o Doutor Juliano 

Túlio fica sabendo que está em um Congresso Através do Tempo e do 

Espaço e conhece o psiquiatra negro que entrou na faculdade aos 12 anos. 

http://tropis.org/afro/tulio2016-2.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-2.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-2.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-2.pdf
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 • Capítulo 12: Manuscritos e outros mistérios 

Túlio admira os antigos manuscritos de Tombúctu e conhece o poeta 

Cruz e Sousa. 

 • Capítulo 13: Apresentando a constelação 

Túlio fica sabendo quem são diversas mulheres e homens que estão 

no congresso. 

 • Capítulo 14: Guerreiros e guerreiras fazem zigue-zigue-zá 

O guerreiro poeta ’Antarah al ’Absi e o Dr. Juliano Moreira se 

apresentam. Luiza Mahin narra suas lutas e as de seu filho Luiz Gama. 

 • Capítulo 15: Engenheiros e nomes de rua 

Apresentam-se os engenheiros Antônio Rebouças, seu irmão André, e 

Teodoro Sampaio. 

 • Capítulo 16: O general e a cineasta anciã 

Em que ficamos sabendo do Czar Pedro o Grande, do general e 

engenheiro afro-russo Abrâm Hannibal, do poeta Púshkin, e da 

ativista, escritora e cineasta estadunidense Maya Angelou. 

 • Capítulo 17: Quatro músicos e um filósofo 

O pianista Scott Joplin conta sua história e o colega Hércules Gomes 

comenta. O compositor e revolucionário Chevalier de Saint-George 

fala da sua vida e apresenta o violinista Bridgetower, que relata sua 

visita a Beethoven. Ficamos sabendo de como o ganês Anton Amo 

lecionou filosofia em universidades alemãs no século 18. 

 • Capítulo 18: A Mãe 

Uma mulher misteriosa fala da diáspora africana e apresenta os 

objetivos do congresso. 
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Terceira parte:  

ATÉ A MAIS PROFUNDA RAIZ 

LINHA CENTRAL: origem africana dos hominídeos avançados; origem 

africana do Homo sapiens; as primeiras civilizações e o destaque das 

civilizações negras entre elas. O Egito e sua herança incorporada pelo 

Ocidente. 

 • Capítulo 19: A ancestral oculta 

Cristiano aprende sobre sua trisavó Florência, sobre a presença 

genética africana na população branca do Brasil, e sobre seu 

escamoteamento por preconceito. 

 • Capítulo 20: A cidade de Kano  

e a majestade das coisas pequenas 

Os congressistas visitam a cidade haúça de Kano, e conhecem a 

importância da sua indústria artesanal. 

 • Capítulo 21: Reflexões nas alturas 

Túlio conversa com Cristiano sobre as semelhanças e diferenças entre 

cidades como Kano e as favelas brasileiras, apontando o que vê de 

positivo nas favelas. 

 • Capítulo 22: Artistas e cachoeiras no Saara 

Os congressistas conhecem a estupenda arte rupestre de Tassíli 

n’Ajjer, na Argélia, e aprendem que esta documenta a antiga 

fertilidade do Saara, bem como seu gradual ressecamento. 

 • Capítulo 23: O Império que já nasceu com mil anos 

Os congressistas aprendem sobre os primórdios do Império Egípcio 

(período pré-dinástico). 
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 • Capítulo 24: Aos pés da grande pirâmide 

Os congressistas conhecem as pirâmides de Gizé e aprendem sobre 

sua história, aspectos da construção e sentido político. 

 • Capítulo 25: Até a raiz mais profunda 

Os congressistas recebem explanações sobre a anterioridade africana 

em dois níveis biológicos, sobre a negritude dos primeiros faraós e a 

teoria da anterioridade civilizacional. 

 - DE COMO SE VIAJA NO TEMPO. Considerações sobre a 

modelagem de imagens hipotéticas do passado a partir de dados de 

pesquisa, e sobre as precauções necessárias. 

 - A HISTÓRIA HUMANA EM IMAGEM FRACTAL. Datação e 

distinção entre as escalas de tempo da separação dos continentes, da 

difusão dos homininos para fora da África, e da difusão do Homo 

sapiens para fora da África. Revolução agrícola e revolução urbana. 

 - QUEM É QUEM NO TEMPO DAS PIRÂMIDES. Mapeamento e 

datação das primeiras civilizações conhecidas. 

 - QUANDO A EUROPA ENTRE EM CENA - MAS QUAL 

EUROPA? Datação das primeiras civilizações europeias em 

comparação com as da África e entorno índico. Distinção entre 

protoeuropeus e indo-europeus. 

 - CIVILIZAÇÕES E CORES. Considerações sobre a cor de pele e 

outras características dos povos responsáveis pelas primeiras 

civilizações. 
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 • Capítulo 26: Festa & Descanso 

Os congressistas confraternizam informalmente. Túlio se aproxima da 

nigeriana Ayoká. 

 • Capítulo 27: Esqueçam Cleópatra! 

Discussões adicionais em torno das teorias da anterioridade africana. 

 - MISTÉRIOS POR TRÁS DAS ÁGUAS. As descobertas da canadense 

Genevieve von Petzinger e da brasileira Niède Guidon sobre os 

tempos antediluvianos. Conexões mitológicas do nome Idriss(a). 

 - A BÍBLIA VAI À ESCOLA NO EGITO. O papel do Egito na 

formação do povo israelita e da cultura judaico-cristã. 

 - OS GREGOS E OS BÁRBAROS: RELIGIÃO. Relações entre as 

religiões tradicionais africanas e a religião grega. 

 - OS GREGOS E OS BÁRBAROS: FILOSOFIA E CIÊNCIAS. 

Apresentação e avaliação de teorias da origem egípcia da cultura 

grega e ocidental: James, Diop, Bernal. 

 - O QUE FOI FEITO DO EGITO. Fase final do Estado egípcio; 

entrada em cena da Grécia, Roma e Islã. 

 - A MAIOR FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA. A negação moderna 

das evidências do papel da África na construção da civilização: 

suporte ideológico para a escravização e colonialismo. 

 - DA MARGEM PRO CENTRO. A reação afrocêntrica como 

contribuição para um futuro multipolar e sem hegemonias. 
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Quarta parte:  

DA IMPERATRIZ CANDACE  

AO IMPÉRIO DO RAS TAFARI 

LINHA CENTRAL: Núbia/Kush. Aspectos notáveis da geografia da África 

Oriental. Costa suahíli. O choque da chegada europeia. O Império Etíope. 

 • Capítulo 28: Terra do ouro 

Os congressistas sobrevoam a Núbia e aprendem sobre a civilização de 

Kerma e a de Kush, que chegou a reinar do Sudão sobre o Egito e até o 

Líbano. 

 • Capítulo 29: A capital industrial da antiguidade 

Os congressistas conhecem Meroé, segunda capital de Kush, e suas 

pirâmides peculiares; aprendem sobre sua importância na produção 

de ferro e no comércio internacional. 

 • Capítulo 30: Lagos, fósseis e vulcões 

Os congressistas sobem o Nilo até a Região dos Grandes Lagos, 

cruzam o Rift Valley e pousam no Monte Kilimandjaro. 

 • Capítulo 31: Uma girafa no mar 

Os congressistas aprendem sobre os povos bantos e sobre a cultura 

suahíli e seu comércio marítimo com todo o Oriente. 

 • Capítulo 32: Vasco… 

Os congressistas assistem a chegada dos portugueses à costa oriental 

da África em 1498. 

 • Capítulo 33: … e Almeida 

Os congressistas tomam conhecimento dos bombardeios e incêndios de 

cidades, e de outras violências que os portugueses cometeram na 

costa africana, arábica e índica desde a sua chegada, desperdiçando a 

oportunidade de um encontro produtivo para todos. 

http://tropis.org/afro/tulio2016-4.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-4.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-4.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-4.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-4.pdf
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 • Capítulo 34: O reino do Ras Tafari 

Os congressistas conhecem a Etiópia moderna e a história do seu 

imperador Haile Selássie, e o porquê de em certa época ele ter virado 

símbolo da resistência afro no mundo. 

 • Capítulo 35: Beta Israel e Beta Krestyan 

Os congressistas aprendem sobre a antiga e forte presença da cultura 

israelita na Etiópia, e de como esta se tornou um dos primeiros impérios 

cristãos do mundo. 

 • Capítulo 36: Áksum e seus monolitos 

Os congressistas aprendem sobre o primeiro (ou segundo!) império 

etíope, e visitam seus espantosos monumentos, de longa e acidentada 

história. 

 • Capítulo 37: Maryam Tsiyon 

Os congressistas conhecem o santuário mais sagrado da Etiópia, onde 

vão ao encontro do agente português Pero da Covilhã no ano de 1520. 

 • Capítulo 38: O estranho destino de um espião português 

Pero da Covilhã fala aos congressistas de suas viagens na África e 

Oriente, de como chegou na Etiópia, e de por quê ficou. 

 • Capítulo 39: A endjera e o mistério da arca 

Os congressistas participam de almoço etíope típico e ouvem o relato 

da transferência da bíblica Arca da Aliança para Áksum, segundo a 

tradição imperial etíope registrada no livro Kebra Negast. 

 • Capítulo 40: A outra história da arca 

Os congressistas conhecem a hipótese de que a Arca guardada em 

Maryam Tsiyon seja mesmo a original, e de como ela teria chegado 

aí na realidade. 
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 • Capítulo 41: A história de Frumêncio e Edésio 

A história de como dois jovens escravos brancos de um imperador 

negro teriam levado a Etiópia a se tornar um império cristão. 

 • Capítulo 42: A mãe do trigo passa fome 

Túlio aprende sobre as contribuições da Etiópia para a agricultura 

mundial e sobre os riscos trazidos pela destruição dos modos de vida 

tradicionais em todo o planeta. 

 • Capítulo 43: As catedrais secretas 

Os congressistas visitam as igrejas talhadas na rocha em Lalibela, que 

causam espanto e admiração em todo o mundo. 

 • Capítulo 44: A Mãe fala nos jardins de Lalibela 

A Mãe usa uma abordagem filosófica das religiões para embasar seu 

apelo por pluralismo religioso e cultural, ou seja: o convívio na 

diversidade. 

Quinta parte:  

UM RAIO DE SOL CRUZA O ATLÂNTICO 

LINHA CENTRAL: a Costa da Guiné e a do Congo e a tragédia 

da escravização. Um pouco de Angola e Luanda. Levantamento 

de questões decisivas para a volta-por-cima do povo afro no 

continente-mãe e na diáspora. 

 • Capítulo 45: No colo da África 

Os congressistas pousam no Monte Camarões e recebem uma 

variedade de dados sobre a geografia e história da Costa Ocidental, 

e em especial sobre a Nigéria e os iorubás. 

http://tropis.org/afro/tulio2016-5.pdf
http://tropis.org/afro/tulio2016-5.pdf
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 • Capítulo 46: Os portos da dor 

Os congressistas ficam sabendo quais foram os principais pontos de 

deportação de pessoas escravizadas para o Brasil, bem como os 

números da participação luso-brasileira e de outros povos nesse 

tráfico. 

 • Capítulo 47: O pesadelo 

Túlio assiste e narra aos colegas congressistas o confronto entre Dona 

Europa e Mãe África, numa cena alegórica sobre os motivos e o 

modus operandi da escravização. 

 • Capítulo 48: Samba 

Os congressistas são acolhidos por um grupo de percussão e dança 

tradicional angolana, num bairro da Grande Luanda de hoje. 

 • Capítulo 49: O pianista brasileiro e a escritora angolana 

O pianista brasileiro Hércules Gomes e a escritora angolana Isabel 

Ferreira participam da abertura da plenária final do congresso. 

 • Capítulo 50: A plenária em Luanda olha para o Brasil 

Um resumo sobre as estruturas sociais e culturais que ainda oprimem 

africanos e afrodescendentes no Brasil. 

 • Capítulo 51: O poeta emparedado 

O poeta Cruz e Sousa fala da sua vida em várias fases, e aponta as 

graves consequências da ausência ou insuficiência do ensino da 

história afro nas escolas brasileiras. 

 • Capítulo 52: Dr. Juliano e os dramas das nossas crianças 

O Dr. Juliano Moreira recorre à psicanálise para explicar certas 

dificuldades que ameaçam as crianças em geral, e as crianças afro-

brasileiras em especial, e em seguida apresenta uma lista de sugestões 

de atitudes e ações. 
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 • Capítulo 53: O apelo e o abraço da Mãe 

A Mãe África dá seus recados finais aos congressistas, sempre no 

sentido de estratégias de superação. 

 • Capítulo 54: Percussões e repercussões entre luz e sombras 

Em meio a confraternizações informais nas ruas da Ilha de Luanda, 

Túlio conversa com Idrissa sobre a face positiva e a negativa das 

religiões, e com um amigo angolano sobre a persistência dos 

contrastes sociais. 

 • Capítulo 55: A multiplicação dos abraços 

Túlio se despede dos amigos congressistas e chega ao Brasil com 

novos olhos. 

Posfácio: 

ALGUMAS PALAVRAS DO AUTOR SOBRE O LIVRO 

 • Sobre a primazia da mensagem 

 • “Um livro de ficção de consulta”: um pouco sobre  

a proposta e a (re)invenção do Túlio, de 1994 a 2016 

Origens. Algumas palavras sobre o estilo e o texto. Diferenças em 

relação à primeira versão. Sobre o nome do personagem. 
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