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RESUMO 

 

 

JESUS, Jorge Henrique Almeida de. O despertar da África: as ideias historiográficas e 

políticas de Cheikh Anta Diop. 2016. Monografia (Graduação) – Departamento de História, 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. 

 

 

Esta monografia aborda as ideias historiográficas e políticas do intelectual senegalês Cheikh 

Anta Diop (1923-1986). A partir das contribuições de Antônio Gramsci, Jean-Paul Sartre e 

Edward Said, que refletiram sobre os intelectuais, discutimos o caso específico representado 

por Diop. O contexto histórico em que nasceu e viveu esse personagem é reconstituído; a 

dinâmica das ideias que influenciaram o seu pensamento é recuperada. A redação da história 

da África pelos próprios africanos, a luta contra o colonialismo europeu e o projeto pan-

africano de criação de um Estado federal que abarcasse toda a África negra são evocados e 

discutidos. 

 

 

Palavras-Chave: Ideias historiográficas – Ideias políticas – Cheikh Anta Diop – África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

JESUS, Jorge Henrique Almeida de. Le réveil d’Afrique : les idées historiographiques et 

politiques de Cheikh Anta Diop. 2016. Monographie (Graduation) – Departamento de 

História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

 

Cette monographie aborde les idées historiographiques et politiques de l‟intellectuel 

sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986). A partir des contributions de Antônio Gramsci, 

Jean-Paul Sartre et Edward Said, qui ont réfléchies sur les intellectuels, nous discutons le cas 

especifique representé par Diop. Le contexte historique où cette personne est né et vecú c‟est 

reconstitué ; la dynamique des idées qui ont influencé sa pensée est recuperé. La rédaction de 

l‟histoire de l‟Afrique par les africains eux-mêmes, la lutte contre le colonialisme européen et 

le projet panafricaine de creation d‟un État fédéral sur tout la longuer de l‟Afrique Noire ont 

étè evoquées et discutées. 

 

Mots-clés : idées historiographiques; idées politiques; Cheikh Anta Diop; Afrique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Cheikh Anta Diop nasceu em 1923 no Senegal e faleceu em 1986 no mesmo país. 

Notabilizou-se por suas contribuições nas áreas das ciências humanas e exatas, bem como por 

sua atuação política. No que diz respeito à sua formação, Diop especializou-se em Química e 

Física Nuclear pelo Collège de France em 1956 e, quatro anos depois, obteve o título de 

doutorado de Estado em humanidades pela Sorbonne. Para os propósitos desta monografia, 

que se concentra nas ideias historiográficas e políticas do referido autor, destacaremos sua 

contribuição na área de humanidades. 

Até meados do século XX predominou a ideia de uma África sem história, estática e à 

margem do Espírito, tal como declarara Friedrich Hegel em sua Filosofia da História. Desde 

pelo menos a corrida imperialista e o subsequente estabelecimento do regime colonial, 

prevaleceram os estudos etnológicos que reforçaram ainda mais a suposta imobilidade das 

sociedades africanas que, excluídas da narrativa histórica, se tornaram objeto exclusivo da 

descrição etnográfica. 

Como bem salientou John Fage, com o advento dos movimentos de libertação 

africanos, sobretudo no imediato Pós-Segunda Guerra Mundial, a nova geração de 

historiadores africanos assumiu a responsabilidade de defender como tese principal que a 

África tinha uma história (FAGE, 2010, p. 20). Como o historiador mais representativo desse 

período destacou-se Cheikh Anta Diop, principalmente com suas pesquisas acerca do Egito 

faraônico e da África ocidental pré-colonial. 

Paralelamente a luta contra a suposta a-historicidade das sociedades africanas, Diop 

empreendeu um verdadeiro combate contra um segmento específico da historiografia 

ocidental, a saber, a egiptologia. De fato, para esta o Egito faraônico não era uma civilização 

africana, menos ainda negra. Para parcela significativa dos egiptólogos ocidentais, o antigo 

Egito fazia parte do complexo civilizacional mediterrânico e oriental, mais próximo da Ásia 

do que da África, onde estaria localizado por “descuido geográfico”. 

Desde 1954 com a publicação de Nations nègres et culture por Diop, obra esta 

considerada um divisor de águas na historiografia africana, a história do Egito faraônico e a 

da África negra foram finalmente interligadas. Diop demonstrou, com base em uma 

metodologia interdisciplinar, a proximidade cultural, linguística, sociológica, antropológica e 

histórica entre o vale do Nilo e o resto do continente africano. Seus argumentos não foram 



 

2 

 

totalmente aceitos pela comunidade científica internacional, porém parte das suas teses foi 

reconhecida e acolhida como válida.
1
 

Percebido como um dos intelectuais mais influentes do mundo negro desde 1966, 

Diop influenciou gerações de acadêmicos e ativistas sociais, seja na África ou na diáspora, 

tanto em sua época quanto após a sua morte. Um dos exemplos dessa influência é o 

movimento de ideias conhecido como afrocentricidade, termo cunhado por Molefi Kete 

Asante para designar uma epistemologia inovadora baseada na agência dos povos africanos e 

afrodescendentes, bem como na análise de todos os fenômenos referentes à África e sua 

diáspora a partir delas mesmas, e não mais a partir do referencial europeu (ASANTE, 2009, p. 

93). 

Considerando a influência exercida por Cheikh Anta Diop sobre acadêmicos e 

ativistas de origem africana e americana, vimos por bem analisar suas ideias historiográficas e 

políticas, assim como a relação existente entre elas. Como se verá ao longo dos capítulos, 

Diop partia do princípio de que a pesquisa histórica deveria contribuir para a conscientização 

dos povos africanos, cuja missão seria construir um Estado pan-africano como alternativa ao 

colonialismo. 

Antes de iniciar nossas análises, façamos um apanhado geral do que foi escrito nas 

últimas décadas a respeito do personagem em tela. A seguir, faremos uma discussão teórica 

acerca dos intelectuais e apresentaremos as fontes e a metodologia utilizadas na pesquisa.  

 

SOBRE CHEIKH ANTA DIOP 

 

A análise da bibliografia referente às ideias de Cheikh Anta Diop e sua recepção pelos 

mais diferentes públicos revela uma polarização em torno desse personagem. Há aqueles que 

o rejeitam categoricamente, e ainda os que o defendem dogmaticamente. Poucos são os 

estudos que se debruçaram sobre um público receptor de formação mais recente e que tem 

realizado uma releitura e depuração das ideias desse autor.
2
 Seguindo pelo caminho do meio, 

                                                 
1
 Prova disso pode ser encontrada no relatório do Simpósio do Cairo (MOKHTAR, 2010), onde se 

encontram alinhavadas as declarações dos maiores representantes da egiptologia, os quais se reuniram no Cairo, 

em 1974, para debater a questão do povoamento do antigo Egito do ponto de vista étnico e antropológico. 
2
 Enquanto autores como François-Xavier Fauvelle-Aymar e Ciro Flamarion Cardoso tendem a 

desconsiderar a relevância científica da obra de Diop e reduzi-la ao seu aspecto político, autores como Carlos 

Moore mostram-se pouco dispostos a reconhecer-lhes as falhas. Por outro lado, acadêmicos como Théophile 

Obenga, Aboubacry Moussa Lam e Babacar Sall, colaboradores da revista ANKH, têm adotado postura mais 

equilibrada: para eles Diop representa muito mais um começo do que um fim, devendo ser retomado em alguns 

pontos, mas retificado em outros. 
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reportando-se às ideias desse intelectual de maneira mais crítica e construtiva, encontram-se 

os acadêmicos e intelectuais reunidos em torno da revista ANKH.
3
 Sendo assim, comecemos 

esta revisão bibliográfica distinguindo os dois grupos principais que integram a referida 

polarização, para só depois passarmos ao grupo do meio. 

Em um dos extremos da polarização encontra-se um conjunto de acadêmicos que se 

autoconsideram ou são considerados como antidiopianos. Originários de diversos países, 

concentram-se, contudo, nas antigas metrópoles europeias, com destaque para a França. Para 

eles, a corrente de pensamento defendida pelos seguidores do Diop, a afrocentricidade, é 

antes de tudo um afrocentrismo, termo depreciativo que utilizam para caricaturar aquele 

movimento, visto por eles como uma reedição às avessas do eurocentrismo de décadas 

anteriores. 

No extremo oposto enfileiram-se os defensores da afrocentricidade, para os quais este 

movimento nada tem a ver com etnocentrismo, e sim com a valorização da agência dos povos 

africanos, tendo como referência as ideias do Diop. Para os afrocentrados (não confundir com 

afrocêntricos), os antidiopianos é que são etnocêntricos, na medida em que rejeitam, até os 

dias de hoje, a obra daquele que consideram como o principal expoente da epistemologia 

africana independente: Diop. Enquanto os antidiopianos classificam pejorativamente os 

afrocentristas como afrocêntricos, os afrocentristas têm revidado taxando os primeiros de 

africanistas, termo depreciativo. 

Na perspectiva dos antidiopianos, são afrocêntricos todos os acadêmicos e ativistas 

que seguem as diretrizes teóricas de Diop, que consideram eivadas de vícios. Para aqueles, 

Diop não teria conseguido separar a ciência da política e, principalmente no que diz respeito à 

produção do conhecimento histórico, não teria conseguido realizar uma obra de caráter 

objetiva, e sim subjetiva. Ao usar a investigação histórica para propor a unificação política do 

continente africano – pan-africanismo – Diop teria fracassado no ofício de historiador. Por 

essa razão, acrescentam os antidiopianos, seguir as ideias desse autor é uma atitude 

epistemológica fadada ao fracasso. 

Do outro lado, os afrocentrados definem como africanistas todos aqueles que rejeitam 

as ideias do Diop e, por conseguinte, a afrocentricidade. É importante destacar que o 

pertencimento étnico ou racial não é considerado como um critério na hora de se definir quem 

é ou deixa de ser afrocentrado ou africanista. Ter nascido e vivido em um país africano, ser 

                                                 
3
 A revista ANKH foi criada em 1992 por Théophile Obenga com o objetivo de reunir acadêmicos de 

diversas nacionalidades que trabalham na mesma perspectiva historiográfica iniciada por Cheikh Anta Diop. No 

futuro, pretendemos analisar a recepção das ideias diopianas pelos autores reunidos em torno desse periódico. 
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negro ou afrodescendente não tornam um acadêmico ou intelectual um afrocentrado, assim 

como ser branco ou europeu não faz de ninguém um africanista. Na verdade, é tão-somente a 

perspectiva adotada pelo estudioso a respeito dos fenômenos africanos que poderá situá-lo no 

lado de dentro ou de fora da afrocentricidade. 

Considerando os limites desta monografia, não poderemos apresentar parcela 

significativa dos autores que se debruçaram sobre as ideias do Diop. Por essa razão, limitar-

nos-emos a apresentar os principais e os mais recentes. No cenário internacional, 

destacaremos entre os “africanistas” as considerações de François-Xavier Fauvelle-Aymar; 

entre os afrocentrados destacaremos Théophile Obenga. No cenário nacional brasileiro, 

faremos referências a Ciro Flamarion Cardoso, que se pronunciou sobre esse tema, bem como 

a Elisa Larkin Nascimento, sendo o primeiro considerado antidiopiano e a última, 

afrocentrada. 

Segundo o historiador e arqueólogo francês François-Xavier Fauvelle-Aymar, ao 

contrário do que pensam alguns autores, o “afrocentrismo” não é um fenômeno restrito aos 

Estados Unidos da América. Baseado nas ideias de Cheikh Anta Diop, o “afrocentrismo é, 

sem dúvida alguma, um dos principais movimentos de ideias das últimas décadas no domínio 

cultural e intelectual, e o debate que ele produziu é um dos mais importantes da nossa época” 

(FAUVELLE-AYMAR, 2000, p. 180). 

 Em 2000 foi publicado o livro Afrocentrismes. L’histoire des Africains entre Égypte 

et Amérique, organizado por Fauvelle-Aymar em parceria com Claude-Hélène Perrot e Jean-

Pierre Chrétien. Nele, os autores defendem a tese de que o “afrocentrismo” representa uma 

manifestação ideológica da identidade negra, que insere a África no centro do seu discurso. O 

movimento, no entanto, possui inúmeras falhas, visíveis particularmente no domínio da 

produção do conhecimento histórico. 

Os historiadores “afrocêntricos”, de acordo com Fauvelle-Aymar, têm enfatizado mais 

a influência da África sobre os povos dos outros continentes do que realizado investigações 

aprofundadas sobre o processo histórico africano endógeno. Além disso, outra falha residiria 

na fixação pela unidade cultural africana, em detrimento da diversidade cultural que marca o 

continente. Disso resultaria que: 

 

[...] as obras afrocêntricas produzem, grosso modo, pouco 

conhecimento sobre a África propriamente dita e testemunham, de 

modo geral, uma estranha ignorância sobre a sua história, exceção 

feita para a região de origem do autor (quando ele é africano) [...] 
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apenas a unidade cultural da África é pensada, e nunca a sua 

diversidade [...] (FAUVELLE-AYMAR, 2000, p. 182). 

 

As críticas de Fauvelle-Aymar devem ser relativizadas, ainda mais quando levamos 

em consideração a produção historiográfica de determinados colaboradores da revista ANKH, 

que tem realizado pesquisas rigorosas sobre a história e a cultura africana em nível interno, e 

não apenas sobre a influência da África sobre os povos dos outros continentes. Dois exemplos 

a serem citados são Aboubacry Moussa Lam e Babacar Sall. Enquanto o primeiro tem se 

destacado no âmbito da história comparada, contribuindo para o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a cultura material no antigo Egito e na África ocidental – sobretudo no 

que se refere ao espaço geográfico ocupado pelos povos de língua peul –
4
 o segundo tem 

realizado pesquisas reveladoras sobre as estruturas sociais e políticas dos antigos reinos do 

Sudão meroítico, no vale do Nilo.
5
 

Críticas como as feitas por Fauvelle-Aymar foram rebatidas pelo linguista e 

egiptólogo congolês Théophile Obenga, fundador da revista ANKH e adepto da 

afrocentricidade. Em 2001, no livro Le sens de la lutte contre l’africanisme eurocentriste, 

Obenga respondeu às críticas dirigidas à afrocentricidade formuladas no livro Afrocentrismes, 

organizado pelos já citados Fauvelle-Aymar, Perrot e Chrétien. 

Em primeiro lugar, Obenga destaca as intenções subjacentes à utilização do conceito 

de afrocentrismo ao invés de afrocentricidade por parte dos organizadores do livro. Ao 

caricaturar dessa maneira a corrente de pensamento da afrocentricidade, os antidiopianos 

estariam buscando equipará-la ao eurocentrismo e desqualificá-la epistemologicamente: 

 

Os afro-americanos empregam com regularidade o conceito de 

“afrocentricidade” e não o de “afrocentrismo”, forjado pelas 

necessidades da causa. Os pesquisadores do continente africano, por 

sua vez, quase não fazem uso dos conceitos de “afrocentricidade”, 

“afrocentrismo”, “africana” etc. No entanto, os africanistas, 

empolgados com sua descoberta, englobam todos os negros da Terra 

em seus “afrocentrismos” em nome de seus “eurocentrismos”. Como 

se vê, a historiografia africanista não mudou desde Hegel (OBENGA, 

2001, p. 11). 

 

                                                 
4
Ver LAM, Aboubacry Moussa. L‟étude de l‟appartenance de l‟Égypte ancienne au monde négro-

africain : instruments d‟analyse et méthodologie. ANKH – Revue d’égyptologie et des civilisations africaines, 

Gif-sur-Yvette,  nº 1, 1992, p. 27-39. 
5
 Ver SALL, Babacar. L‟Avènement des Candaces. ANKH – Revue d’égyptologie et des civilisations 

africaines, Gif-sur-Yvette, n°3, 1994, p. 68-81. 
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Além disso, Obenga afirma que são falsos os argumentos utilizados pelos 

“africanistas” para dizer que a produção historiográfica afrocentrada carece de rigor 

científico. Para ele, desde meados do século XX a pesquisa histórica africana tem se baseado 

nas principais contribuições teóricas e metodológicas das ciências sociais e da história, além 

de ter desenvolvido métodos e teorias próprios pertinentes às temáticas africanas. Os estudos 

africanos beneficiaram-se, além disso, dos investimentos realizados pela UNESCO, que 

durante anos patrocinou a realização de colóquios, o levantamento de documentos e a 

produção e tradução de livros de qualidade (OBENGA, 2001, p. 10). 

Ao invés de representar uma crítica sadia à historiografia africana, a publicação de 

Afrocentrismes revelaria uma tentativa de atacar as ideias de Cheikh Anta Diop e seus 

seguidores em nome do africanismo. Representaria ainda, segundo Obenga, as divergências 

de duas epistemologias irreconciliáveis: de um lado o referido africanismo, que se opõe à 

emergência da consciência histórica africana, e do outro a afrocentricidade, que valoriza a 

unidade cultural da África e um desenvolvimento social mais solidário (OBENGA, 2001, p. 

70). 

Passando ao cenário nacional brasileiro, destaquemos as críticas de Ciro Flamarion 

Cardoso às ideias historiográficas e políticas de Cheikh Anta Diop, bem como à recepção das 

mesmas. 

A partir de meados do século XX, a chamada teoria hamítica (ou camítica) foi 

profundamente criticada pelos historiadores africanos. Ao evidenciarem o caráter racista e 

eurocêntrico dessa teoria, eles defenderam que os antigos egípcios eram negros, tal como os 

outros que habitam o continente africano. Para Cardoso, ao adotarem essa postura, os 

historiadores africanos, ao invés de contribuírem para o avanço do conhecimento científico 

sobre o antigo Egito, só fizeram deturpar os fatos. 

 

Esta visão, que assegurava serem “caucasóides” (brancos) em forma 

predominante os antigos egípcios, foi fortemente atacada por 

historiadores negro-africanos – C. A. Diop e T. Obenga –, que com 

argumentos linguísticos (semelhança entre o antigo egípcio e línguas 

negro-africanas de hoje) e de outros tipos trataram de provar que os 

egípcios da Antiguidade eram negros. Se o desejo de apresentá-los 

como “brancos”, nos autores do século XIX e começos do século 

atual, cheirava a racismo, a nova teoria tem fortes conotações 

sentimentais e sobretudo políticas (pan-africanismo) (CARDOSO, 

1985, p. 15) 
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Com base em uma passagem do capítulo “Origem dos antigos egípcios”, escrito por 

Diop para o segundo volume da coleção História Geral da África, Cardoso entendeu que esse 

autor sacrificou a ciência ao deixar a sua filosofia política pan-africana falar mais alto. Ao 

mencionar o Simpósio “O povoamento do antigo Egito e a decifração da escrita meroítica”, 

que reuniu os maiores egiptólogos do mundo para debater as teorias supracitadas, Cardoso 

elogiou a postura dos debatedores que minimizaram a importância da temática racial. 

Segundo ele, mais relevante do que discutir a cor dos antigos egípcios era explicar, por 

exemplo, “as descontinuidades e continuidades técnico-culturais em distintas épocas no 

interior do Egito, e entre o Egito e a Núbia.” (CARDOSO, 1985, p. 16). 

Em artigo mais recente, ao discutir sobre as apropriações contemporâneas do faraó 

Akhenaton, Cardoso interpretou os Black Studies norte-americanos não como um trabalho 

acadêmico autêntico, isto é, como egiptologia afrocentrada, e sim como egiptomania. A 

egiptomania consiste na apropriação e reinterpretação de elementos da cultura egípcia, tendo 

como escopo a criação de novos significados e usos (BAKOS, 2003). Não é, portanto, uma 

ciência. 

Ao discorrer acerca do caráter supostamente egiptomaníaco dos egiptólogos afro-

americanos, Cardoso não se furtou a oportunidade para se referir pejorativamente a Diop. Ao 

citar o trecho em que o egiptólogo senegalês comparou a importância do Egito faraônico para 

a África ao papel desempenhado por Grécia e Roma em relação ao Ocidente, Cardoso negou 

mais uma vez a cientificidade da obra diopiana. 

 

Num contexto destes, o estudo do antigo Egito é um meio para um 

fim, importando muito pouco por si mesmo. Pela mesma razão, os 

critérios acadêmicos vão para o espaço e nos encontramos plenamente 

no interior da egiptomania, não da Egiptologia (CARDOSO, [  ], p. 9). 

 

Ao contrário de Cardoso, para quem a obra de Cheikh Anta Diop não possui 

relevância historiográfica porque influenciada por questões políticas – como se fosse possível 

separar toda a influência política da narrativa histórica– Elisa Larkin Nascimento defende que 

ela tem sido validada pelas novas pesquisas. 

 

As teses de Cheikh Anta Diop vêm sendo confirmadas e 

desenvolvidas, ao longo do tempo, por pesquisas realizadas em vários 

campos do conhecimento científico [...]. Mais recentemente, as 

evidências levaram ao reconhecimento generalizado da veracidade de 

várias teses de Diop. Hoje, algumas de suas ideias mais controvertidas 
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estão comprovadas pela biologia genética, especialmente a análise do 

DNA mitocondrial (NASCIMENTO, 2008, p. 56). 

 

 Ainda segundo Nascimento, além da relevância científica, Diop é a principal 

referência intelectual da afrocentricidade. Sua obra representa a busca pela produção 

autônoma do conhecimento, que passou a ser entendido como um dos pilares do 

desenvolvimento das sociedades africanas. Seu engajamento contra a ciência colonizadora, 

que havia fixado a imagem da África no cenário da barbárie e da selvageria, se constitui como 

o principal fundamento da abordagem afrocentrada (NASCIMENTO, 2009, p. 29). 

 

SOBRE OS INTELECTUAIS 

 

Para a realização deste trabalho, que tem como objetivo principal analisar as ideias 

historiográficas e políticas de Cheikh Anta Diop, consideramos pertinente dialogar com 

alguns autores que refletiram sobre os intelectuais. Sendo assim, evoquemos a perspectiva de 

Antônio Gramsci acerca dos intelectuais e de sua função; de Jean-Paul Sartre, que se 

preocupou com a transformação dos técnicos do saber prático em intelectuais e, finalmente, 

Edward Said, que discorreu sobre as representações dos mesmos. 

Ao contrário do que poderia pensar o leitor menos familiarizado com a história das 

ideias e dos intelectuais, o intelectual não é um personagem histórico cuja definição deva ser 

baseada apenas em sua erudição. Do mesmo modo, também não é correto pensar o intelectual 

como um indivíduo rarefeito, um oásis em meio a um deserto de ignorantes. Pelo menos não é 

isso o que se lê nas páginas do livro Os intelectuais e a organização da cultura, escrito por 

Antônio Gramsci. Para o marxista italiano, todos os indivíduos são intelectuais, uma vez que 

todos eles têm noções do que é ou deveria ser a sociedade em que se encontram inseridos. O 

que se verifica, porém, é que nem todos eles exercem de fato a função de intelectual 

(GRAMSCI, 1982, p. 3-8). 

Antes de mencionar qual é a função do intelectual na perspectiva gramsciana, é 

preciso destacar a diferença entre os intelectuais tradicionais, que são um produto das 

sociedades pré-industriais e rurais, e os orgânicos, que são um fenômeno das sociedades 

industriais e urbanas. Enquanto estes últimos integram uma classe específica e têm como 

função organizá-la, os primeiros são aqueles que, no passado, foram orgânicos, mas que no 

presente industrial e urbano deixaram de o ser ao adotarem uma função mais independente em 

relação ao seu grupo de origem. 
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Para Gramsci, tanto a burguesia industrial quanto o operariado possuem seus 

respectivos intelectuais orgânicos, os quais desempenham a função de manter e desenvolver a 

ordem estabelecida, no primeiro caso, ou de buscar transformá-la, no segundo. Nessa chave 

de leitura, o intelectual não é a priori alguém que critica ou pretende revolucionar a ordem 

vigente. Esta definição aproxima-se mais da ideia que Jean-Paul Sartre faz do intelectual do 

que da de Gramsci (voltaremos a este aspecto mais à frente). 

Na ótica de Gramsci, a existência de intelectuais orgânicos produzidos pelo Capital 

implica na necessidade de criação de intelectuais correlatos entre o operariado. Nesta classe, 

ele terá por função organizar os interesses dos trabalhadores e exercer sobre eles a hegemonia, 

isto é, a liderança, tendo em vista a ascensão ao poder. Neste ínterim, o marxista italiano 

diferencia o intelectual orgânico, que lidera sua classe, do intelectual orgânico coletivo, que 

transgride os limites estreitos do seu grupo de origem e passa a hegemonizar segmentos 

sociais mais amplos. Um exemplo de intelectual orgânico coletivo é o partido político, cuja 

função é organizar e hegemonizar os segmentos populares em nível nacional. 

Das considerações teóricas gramscianas, procuramos reter e adaptar ao nosso objeto de 

pesquisa a definição do intelectual como um organizador da cultura. Se, tal como define 

Gramsci, todos os indivíduos são intelectuais, nem todos logram transgredir o senso comum. 

O papel do intelectual orgânico é, portanto, devolver ao seu grupo de origem, de forma 

sistematizada, aquilo que ele havia lhe entregado de maneira confusa. Em outros termos, cabe 

ao intelectual tornar consciente o que permanece inconsciente para os outros indivíduos. 

A articulação dos conceitos de intelectual orgânico e de hegemonia com o caso 

concreto representado por Diop foi fundamental para esta pesquisa. Essas definições teóricas 

permitiram analisar a atuação de Cheikh Anta Diop, que buscou conscientizar os povos 

africanos a respeito da unidade cultural africana, visando à superação do princípio do “dividir 

para reinar”, promovido pelos colonizadores. 

Se para Gramsci os intelectuais são numerosos, o mesmo não é válido na perspectiva 

de Jean-Paul Sartre, segundo o qual nem todos os indivíduos podem ser considerados como 

intelectuais. No livro Em defesa dos intelectuais, Sartre defende que os intelectuais foram 

comumente criticados em suas sociedades por se meterem no que não era de sua conta. Ele 

escreveu: 

 

Assim, originalmente, o conjunto dos intelectuais aparece como uma 

variedade de homens que, tendo adquirido alguma notoriedade por 

trabalhos que dependem da inteligência (ciência exata, ciência 

aplicada, medicina, literatura etc.), abusam dessa notoriedade para sair 
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de seu domínio e criticar a sociedade e os poderes estabelecidos em 

nome de uma concepção global e dogmática (vaga ou precisa, 

moralista ou marxista) do homem (SARTRE, 1994, p. 15). 

 

Para Sartre, os intelectuais são recrutados entre os técnicos do saber prático, que 

formam uma categoria social específica. Em primeiro lugar, esses técnicos são recrutados de 

cima. Isso quer dizer que eles não pertencem mais à classe dominante, mas é ela que os 

designa em seu ser ao decidir os seus empregos. Em segundo lugar, a formação ideológica e 

técnica dos especialistas do saber prático também é definida por um sistema de cima, que não 

emana deles próprios. A mesma classe dominante que os forma, os utiliza como mantenedores 

da ordem. Em terceiro e último lugar, a seleção dos técnicos do saber prático obedece às 

relações de classe. Em geral, os filhos dos operários não tem acesso a essa classe, pois 

dificilmente podem adquirir a formação necessária. Por outro lado, por constituírem a classe 

média da sociedade, o campo dos possíveis dos técnicos é limitado. 

 

Nascido, em geral, na camada média das classes médias, onde lhe é 

inculcada desde a mais tenra infância a ideologia particularista da 

classe dominante, seu trabalho coloca-o de qualquer maneira na 

classe média. [...] Nesse sentido, seu ser e seu destino lhe vem de fora: 

é o homem dos meios, o homem médio, o homem das classes médias; 

os fins gerais aos quais se referem as suas atividades não são seus fins 

(SARTRE, 1994, p. 24). 

 

Em que circunstâncias o técnico do saber prático se transforma em um intelectual? 

Segundo Sartre, a transformação do técnico em um intelectual não decorre da simples decisão 

pessoal, e sim da ordem social em que ele está inserido. Em outras palavras, seu nascimento 

depende da influência do contexto histórico. 

O intelectual nasce no momento em que o técnico do saber se dá conta de que o 

suposto universalismo que lhe foi inculcado pela classe dominante é, na verdade, um 

particularismo que atende aos interesses específicos desta última, e não aos interesses dele e 

aos do resto da sociedade. O técnico é um homem-contradição, uma vez que a ideologia 

particularista de obediência à ordem vigente entra em conflito com o espírito de pesquisa de 

que é imbuído. É por isso que o poder constituído o teme e o suspeita: o técnico do saber é um 

intelectual em potencial. 

Ao tomar consciência das contradições sociais e de si mesmo, ele se vê diante de um 

dilema. Primeiro, ele tanto pode abraçar a ideologia dominante ou passar sem ela, isto é, 
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autocensurar-se e tornar-se um homem apolítico. Ou segundo, ele combate a ideologia 

dominante. Segundo Sartre 

 

Se constata o particularismo de sua ideologia e não se satisfaz com 

isso, se reconhece que interiorizou em autocensura o princípio da 

autoridade, se, para recusar seu mal-estar e sua mutilação, é obrigado 

a pôr em questão a ideologia que o formou, se ele se recusa a ser 

agente subalterno da hegemonia e o meio de fins que ignora ou que 

lhe é proibido contestar, então o agente do saber prático transforma-se 

num monstro, quer dizer, num intelectual, que se mete no que é de sua 

conta (em exterioridade: princípios que guiam sua vida, e 

interioridade: seu lugar vivido na sociedade) e de que os outros dizem 

que se mete no que não é de sua conta (SARTRE, 1994, p. 29). 

 

A partir do que foi exposto acima é possível perceber que, para Sartre, o intelectual é 

um técnico do saber prático que, em determinado momento, toma consciência das 

contradições fundamentais da sociedade, isto é, dos conflitos de classe, e efetivamente engaja-

se na transformação dessa realidade. O técnico que não passa por esse processo de 

conscientização não dá origem ao intelectual. Do mesmo modo, se ele adquire essa 

consciência e opta por alinhar-se às classes dominantes, pondo o seu saber a favor da 

manutenção da ordem, o que temos não é um intelectual conservador ou reacionário. “Diz-se, 

nesse caso, com satisfação, que „ele não é um intelectual‟” (SARTRE, 1994, p. 29). Ser 

intelectual é ser um militante com conhecimento de causa. 

Se Gramsci foi o precursor da definição do intelectual enquanto um indivíduo imerso 

na realidade histórica; se Sartre acentuou o peso das circunstâncias para o processo de 

conscientização e transformação do técnico do saber prático em intelectual, coube, porém, ao 

palestino Edward Said aprofundar a humanidade do personagem em tela. 

Para Said, é fundamental pensar o intelectual enquanto ser humano, sujeito relativo e 

falível, e não absoluto: 

 

Quando lemos sobre o envolvimento de Sartre com Simone de 

Beauvoir, sobre a disputa com Camus, sobre sua notável aliança com 

Jean Genet, nós o situamos (a palavra é de Sartre) nas suas 

circunstâncias; nessas circunstâncias, e até certo ponto por causa 

delas, Sartre foi Sartre, a mesma pessoa que se opôs à presença da 

França na Argélia e no Vietnã. Longe de incapacitá-lo ou desqualificá-

lo enquanto intelectual, essas complicações dão textura e tensão ao 

que ele disse, expondo-o como ser humano falível, não como pregador 

monótono e moralista (SAID, 2005, p. 28 apud COSTA, 2014, p. 61). 
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Após frisar a humanidade do intelectual, em contraposição às perspectivas 

predominantes no século XIX, quando ele era visto como um ser a parte, detentor de ideias 

“desencarnadas”, Said enquadra o intelectual a partir do que ele representa para a sociedade. 

Isso coloca a questão do intelectual enquanto alguém que se posiciona publicamente, e que 

por meio dos seus argumentos busca convencer os outros indivíduos a aderir às suas ideias 

tendo em vista a viabilização de mudanças desejadas. 

 

As representações do intelectual, suas articulações por uma causa ou 

ideia diante da sociedade, não têm como intenção básica fortalecer o 

ego ou exaltar uma posição social. Tampouco têm como principal 

objetivo servir a burocracias poderosas e patrões generosos. As 

representações intelectuais são a atividade em si, dependentes de um 

estado de consciência que é cética, comprometida e incansavelmente 

devotada à investigação racional e ao juízo moral, e isso expõe o 

indivíduo e coloca-o em risco (SAID, 2015, p. 33). 

 

Em suas representações públicas, ao tomar posição, o intelectual se vê diante das 

seguintes questões: até onde vão os limites da sua lealdade à sociedade da qual é parte 

integrante? Igualmente, até que ponto deve apoiar ou se contrapor às instituições e aos 

poderes de modo geral? Segundo Said, cabe ao intelectual buscar certa independência em 

relação às pressões do meio social. O intelectual aproxima-se, portanto, da imagem de um 

exilado ou marginal, que não deve hesitar em falar verdades ao poder (SAID, 2005, p. 15). 

 

FONTES E METODOLOGIA 

 

Fontes 

 

Baseados em Charles S. Finch III (2009), pudemos diferenciar dois períodos na obra 

de Cheikh Anta Diop, a saber, o formativo e o maduro. O período formativo vai de 1946 a 

1960 e corresponde aos anos de formação de Diop enquanto pensador e intelectual. Foram 

quatorze anos vividos na Europa, onde o físico e historiador senegalês conviveu com figuras 

de renome das ciências exatas e humanas, a exemplo de Frédéric Joliot-Curie, Gaston 

Bachelard, Henri Lothe, Marcel Griaule e André Leroi-Gourhan. Nesse período eclodiram os 

movimentos independência africanos, resultando no surgimento de dezenas de Estados recém-

independentes. 
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Data do período formativo alguns dos seus artigos e livros principais. Entre os 

primeiros destacamos os textos sobre cultura e desenvolvimento africanos publicados sob o 

título Alerte sous les tropiques. Articles 1946-1960. Culture et développement en Afrique 

noire. Já entre os segundos os destaques são Nations nègres et culture, de 1954, L’Unité 

culturelle de l’Afrique noire, de 1959, L’Afrique noire précoloniale e Les fondements 

économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire, ambos de 1960. 

O período maduro, por sua vez, situa-se entre 1960 – quando Diop concluiu seus 

estudos em Paris e regressou definitivamente para o Senegal – e 1986, ano de seu falecimento. 

Data desse período a publicação de Antériorité des civilisations nègres: mythe ou verité 

historique? (1967); Le Laboratoire du radiocarbone de l’IFAN (1968); Physique nucléaire et 

chronologie absolue (1974); ); L’Antiquité Africaine par l’image (1975); Parenté génetique 

de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines (1977); Civilisation ou barbarie – 

Anthropologie sans complaisance (1981); e Nouvelles recherches sur l’égyptien ancien et les 

langues négro-africaines modernes (1988, póstuma). 

Nesta pesquisa só pudemos analisar as publicações do período formativo, pois 

coincidem com o primeiro momento da luta de independência africana, que vai do final da 

Segunda Guerra Mundial até os anos 1960, aproximadamente. Outros motivos também nos 

induziram a fazer esse recorte: 1) para os propósitos de uma monografia de conclusão de 

curso, seria praticamente inviável analisar a totalidade da obra de um intelectual como Diop 

2) uma análise dessa envergadura demandaria conhecimento aprofundado das transformações 

históricas vivenciadas pelo continente africano e, em especial, pelo Senegal, no período de 

1946 até 1986; e 3) do período maduro, só tivemos acesso até o momento ao livro 

Anterioridade das civilizações negras. Conhecemos os demais secundariamente, a partir de 

análises presentes em artigos e livros escritos por outros pesquisadores. 

A opção pelo recorte temporal em tela – de 1946 a 1960 – foi transgredido 

eventualmente. Isso se deu ao analisarmos a participação de Cheikh Anta Diop no Comitê 

Científico Internacional para a Redação de uma História Geral da África, organizado pela 

UNESCO. De sua participação no Comitê resultou a redação do capítulo “Origem dos antigos 

egípcios”, que compõe o segundo volume da HGA, além da participação no Simpósio do 

Cairo (1974), onde destacou-se como personagem principal. 

 

Metodologia 

 



 

14 

 

Segundo José d‟Assunção Barros, desde o momento em que a historiografia superou a 

tradição positivista característica do século XIX, houve uma tendência crescente em valorizar 

a fonte histórica textual como discurso. A partir dessa perspectiva, qualquer discurso pode ser 

analisado a partir de uma „abordagem qualitativa‟ ou de uma „abordagem quantitativa‟ 

(BARROS, 2004, p. 132-145). Para a consecução dos nossos objetivos, baseamo-nos nas 

propostas de Barros no que diz respeito ao primeiro tipo de abordagem: a qualitativa. 

Ao adotarmos a metodologia da análise do discurso, buscamos analisar 

minuciosamente o teor dos escritos diopianos. Para facilitar essa tarefa, primeiro realizamos o 

fichamento de cada um dos textos, de modo que pudéssemos destacar os dados principais. 

Também demos atenção à rede intertextual estabelecida pelas fontes que analisamos. O 

diálogo com a egiptologia em Nations nègres et culture, por exemplo, compõe uma das 

dimensões do discurso aludidas por Barros. 

 

RESUMO DOS CAPÍTULOS 

 

Para que pudéssemos apresentar da melhor maneira possível as ideias e ideais de 

Cheikh Anta Diop, organizamos esta monografia da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

intitulado “A época e o homem”, apresentamos o contexto histórico em que nasceu e viveu o 

nosso personagem. Dedicamos especial atenção à história das ideias africanas, frisando como 

movimentos político-filosóficos e culturais como o pan-africanismo, pan-arabismo e a 

negritude influenciaram as ideias daquele personagem. 

No segundo capítulo, “As ideias historiográficas”, apresentamos ao leitor em que 

estado se encontrava a história sobre a África, isto é, as narrativas produzidas pelos estudiosos 

ocidentais a respeito das sociedades africanas, especialmente ao longo do século XIX e da 

primeira metade do XX. Em seguida, apresentamos as críticas feitas por Diop a esse modelo 

historiográfico, bem como discutimos a nova escrita da história africana, que tem nele um dos 

seus precursores. 

Após discutir as ideias historiográficas, discutimos as ideias políticas do mesmo autor 

no capítulo terceiro, batizado como “As ideias políticas”. Aqui, analisamos o projeto diopiano 

de criação de um Estado federal pan-africano como alternativa ao colonialismo. 

No último capítulo, “Debates sobre cultura e história da África”, analisamos as 

diferentes perspectivas dos intelectuais negro-africanos e afro-americanos a respeito da ideia 

de unidade cultural africana, bem como sobre o papel da pesquisa histórica no processo de 
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libertação da África. Foram destacados os pontos de vista de Frantz Fanon, Joseph Ki-Zerbo e 

de Aimé Césaire, além do próprio Cheikh Anta Diop. 

Nas “Considerações finais”, frisamos como as definições de intelectual fornecidas por 

Gramsci, Sartre e Said permitiram analisar e compreender o nosso objeto de pesquisa. 

Considerando que o grosso desta monografia já estava escrito há cerca de um ano, e 

que por várias razões não pudemos alterá-la em seus aspectos fundamentais, vimos por bem 

incluir no apêndice um artigo mais recente intitulado “Cheikh Anta Diop, filósofo da 

história”. Enquanto a monografia enquadra-se no domínio da história das ideias, o artigo 

aproxima-se muito mais da teoria da história. Trata-se, portanto, de dois caminhos de pesquisa 

diferentes. 
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CAPÍTULO 1 – A ÉPOCA E O HOMEM 

 

 

A eclosão dos movimentos de independência africanos e a propagação de movimentos 

político-filosóficos e culturais como, por exemplo, o pan-africanismo e a negritude, 

influenciaram profundamente as ideias historiográficas e políticas de Cheikh Anta Diop. 

Sabendo disso, pretendemos traçar o panorama da época em que ele nasceu e viveu, bem 

como reconstituir a história daqueles movimentos em suas grandes linhas. 

O despertar da África 

 

Ao abordar a África diante do desafio colonial, Albert A. Boahen escreveu que o 

período da história africana situado entre 1880 e 1935 foi marcado por inúmeras e rápidas 

mudanças. Se até 1880 a África havia se conservado em grande independente, sendo 

governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens, em formas de 

governo que iam da imperial e real até as comunidades e unidades políticas de porte e 

natureza variados, em 1914, a parte a Etiópia e a Libéria, todo o continente se viu dividido em 

colônias e submetido ao domínio das potências imperialistas europeias (BOAHEN, 2010, p. 

3). 

Se entre 1880 e 1910 se deu a conquista e efetiva ocupação do continente, foi entre 

esta década e 1935 que se consolidou a exploração do sistema colonial. Atento às múltiplas 

formas de resistência dos povos africanos, Boahen nos informa que desde a irrupção do 

colonialismo as autoridades e os dirigentes africanos defenderam a sua soberania e 

independência mediante o confronto, o estabelecimento de alianças ou por meio da submissão 

temporária. Na maior parte das vezes fracassaram diante dos invasores que, dotados de 

tecnologia e capacidade bélica superiores, os reduziram à condição de colonizados, mas o fato 

é que as populações, se bem que tenham se adaptado ao novo regime, mantiveram a 

resistência protestando por melhores condições de vida (BOAHEN, 2010, p. 19). 

A conquista da África pelas potências imperialistas europeias foi rápida. Do mesmo 

modo, foi rápida a conquista da independência pelas colônias africanas. A partir de 1935 é 

possível perceber uma tomada de consciência quanto à nocividade do colonialismo, 

 

[...] pois 1935 é o ano da invasão e da ocupação da Etiópia pelas 

forças fascistas de Mussolini. Essa situação crítica transtorna e indigna 

profundamente os africanos, particularmente os intelectuais e, de 
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modo geral, os negros do mundo inteiro. Ela lhes faz tomar 

consciência, igualmente – de modo ainda mais dramático e bem mais 

que a Segunda Guerra Mundial –, da natureza desumana, racista e 

opressiva do colonialismo. [...] Na verdade, a luta pela libertação da 

África do jugo colonialista sobreviria muito provavelmente no final 

dos anos 1930, não fosse a irrupção da Segunda Guerra Mundial 

(BOAHEN, 2010, p. 20). 

 

A invasão da Etiópia pelas tropas de Mussolini, que tanto indignou os intelectuais 

negro-africanos e afro-americanos, e a tomada de consciência da opressão racial e colonial 

que se seguiu são indissociáveis do movimento político e filosófico pan-africanista. Como 

veremos, este movimento influenciou consideravelmente a emergência do pensamento 

anticolonial na África. 

 

O pan-africanismo, o pan-arabismo, a negritude e os movimentos de libertação 

africanos 

 

O pan-africanismo é um movimento político e filosófico de potencial libertador 

baseado na noção de raça negra. Ignorá-lo implica em um equivalente desconhecimento da 

história do continente africano, isso para um período particularmente importante, a saber, o da 

descolonização da África. Do mesmo modo, só faríamos uma leitura superficial e equivocada 

dos escritos políticos e historiográficos de Cheikh Anta Diop caso ignorássemos a influência 

do pan-africanismo em seu pensamento e em sua ação. 

No que diz respeito às raízes do movimento pan-africanista, é preciso ter em mente 

que elas deitam fundo os solos antilhanos e norte-americanos desde o século XIX. Ao 

contrário do que poderia parecer à primeira vista, o pan-africanismo nasceu no Novo Mundo, 

e não na África. Segundo R. D. Ralston e Fernando Mourão, o movimento deve ser 

considerado dentro da perspectiva dos laços estabelecidos entre os negros africanos e os da 

diáspora. Entre 1880 e 1935, período da corrida imperialista e subsequente ocupação colonial, 

tais relações transcontinentais vinham num crescente em função da existência de movimentos 

de retorno à África ou emigração dos negros; da ação evangelizadora dos negros americanos 

que pretendiam “salvar” a África do paganismo; da corrente de estudantes africanos que iam 

se matricular em escolas e universidade dos Estados Unidos; e em função da presença dos 

valores africanos na América Latina e nas Antilhas (RALSTON; MOURÃO, 2010, p. 876). 

Ainda segundo os autores, nos anos 1920 dois personagens dominaram a cena pan-

africanista: um foi o jamaicano Marcus Garvey (1887-1940) e o outro foi o norte-americano 
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W. E. B. Du Bois (1868-1963). O primeiro apelava para o orgulho negro visando despertar o 

interesse dos americanos negros pelo projeto de emigração espontânea para a África. 

A América era encarada como um continente discriminatório e que rejeitava seus 

filhos de cor. Por esse motivo, militantes como Garvey passaram a defender a colonização, 

isto é, o povoamento, de países como a Libéria e, depois, a Etiópia. Isso constitui o que 

chamamos de garveysmo. Du Bois, ao contrário, costumava ver com ceticismo uma proposta 

como essa. Para ele, o negro deveria ser integrado na sociedade americana e participar 

ativamente das decisões políticas. O 2º, o 3º e o 4º Congressos Pan-Africanistas foram 

convocados por Du Bois entre 1919 e 1921 e dominaram o movimento, o que lhe assegurou a 

influência sobre os intelectuais negros dos Estados Unidos. 

Nos anos 1930, estudantes negros oriundos das colônias francesas nas Antilhas e na 

África, uma vez em Paris, seu ponto de encontro, entraram em contato com essas ideias e se 

sentiram tocados por seu espírito de luta e reivindicação. Nascia a nègritude, movimento 

cultural de retorno e valorização das raízes africanas. Tão transcontinental como o pan-

africanismo, o conceito de negritude foi formulado na Europa por dois intelectuais, sendo um 

americano e o outro africano, a saber, o martinicano Aimé Césaire (1913-2008) e o senegalês 

Léopold Sédar Senghor (1906-2001). Estes vieram a formular as identidades negras que um 

projeto nacionalista como o pan-africanista demandava. 

Como qualquer movimento político, o pan-africanismo passou por mudanças. Estas 

foram particularmente perceptíveis a partir de 1935. Segundo Edem Kodjo e David Chanaiwa 

(2010), os interesses imperialistas da Itália de Mussolini levaram à invasão da Etiópia, 

fazendo eclodir a guerra ítalo-etíope naquele ano. Se, por um lado, ela significou a 

humilhação do Estado etíope, até então independente, por outro lado representou a 

“reafricanização” da Etiópia, que até então se sentia mais pertencente ao Oriente Médio do 

que à África, ao mesmo tempo em que fortaleceu a solidariedade no mundo negro. Contra o 

inimigo comum, os negros do mundo inteiro se uniram. 

Contudo, foi em 1944, com a fundação da Federação Pan-Africana e a organização do 

5º Congresso Pan-Africano em Manchester, que o movimento deu uma guinada. Ele deixou 

de ser afro-americano para se tornar eminentemente africano. À luta contra o racismo 

acrescentou a luta contra o imperialismo e o colonialismo. Agora que já se estava na África 

não cabia mais a discussão sobre movimentos de retorno. Doravante a discussão se daria em 

termos minimalista ou maximalista. Minimalista em referência à tese dos pan-africanistas que 

defendiam a manutenção das fronteiras herdadas do regime colonial e a criação de múltiplos 
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Estados a partir delas. E maximalista em relação ao projeto de reformulação das fronteiras e 

de criação de um único e vasto Estado Federal da África (Negra). Como veremos mais à 

frente, era a vertente maximalista do pan-africanismo que Cheikh Anta Diop mais defendia e 

sonhava ver concretizada no continente africano. 

Ao refletir sobre as mudanças operadas no pan-africanismo, Saint Clair Drake pôde 

distinguir-lhe duas fases: a racial, predominante junto aos primeiros partidários do 

movimento, e a continental, disposta a realizar a unificação política do continente africano. 

Este último estendia seus horizontes em direção à África do Norte e era menos restritivo em 

termos raciais: os miscigenados do Brasil e de Cuba, por exemplo, passavam a ser admitidos 

(DRAKE apud KODJO; CHANAIWA, 2010, p. 863).  

Ainda de acordo com Edem Kodjo e David Chanaiwa, o período situado entre 1960 e 

1964 assinala uma nova mudança para o pan-africanismo. Dezenas de colônias africanas 

alcançaram a independência formal, pulverizando politicamente o continente e complicando 

dessa maneira o caráter integracionista do movimento. No entanto, uma baixa no fator 

integração se fez compensar por uma alta no fator libertação. É nesta perspectiva que 

devemos vislumbrar a criação da Organização da Unidade Africana (OUA) em 1963. 

Composta por dezenas de Estados recém-independentes, a OUA cristalizaria o pacto político 

segundo o qual era dever dos territórios que se emancipassem apoiar os movimentos de 

libertação daqueles que ainda se encontravam na condição colonial. Por esse motivo, ela seria 

a instituição que prestaria tal apoio sistemática e coordenadamente. 

Mais ainda há algo a ser dito acerca das transformações ocorridas no pan-africanismo. 

Trata-se de sua aproximação com o pan-arabismo após 1945. A respeito deste movimento, é 

preciso reter que se tratava de uma defesa da união e cooperação entre os povos árabes. Sua 

delimitação geográfica se iniciava na África do Norte e seguia em direção ao leste até o 

Oriente Médio. Se o primeiro movimento era pautado pela noção de raça negra, o segundo 

supunha uma solidariedade cultural em parte baseada na filiação religiosa ao Islã. 

Para Kodjo e Chanaiwa a diminuição gradativa das distâncias entre os dois 

movimentos se deu em cinco etapas: na vanguarda estava a literatura de Cartum (Sudão), 

onde foram feitos os primeiros questionamentos acerca da identidade sudanesa: seriam árabes 

ou africanos? Depois, em 1952, seria a vez de a Revolução Egípcia atuar no sentido da 

aproximação. Esta revolução marcou a subida ao poder de Gamal Abdel Nasser que, ao partir 

do princípio de que o mundo árabe, o muçulmano e o africano tinham um ponto em comum (o 

Egito), orientou sua política externa no sentido do apoio aos movimentos de libertação na 
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África Negra. A terceira etapa é imediatamente posterior à independência de Gana e 

contemporânea da Guerra da Argélia. O principal expoente do pan-africanismo nesse 

momento foi Kwame Nkrumah (1909-1972), o qual endossou, na qualidade de Chefe de 

Estado ganense, a denúncia feita pelos árabes de que o Estado de Israel era um instrumento do 

neocolonialismo no Oriente Médio. A quarta etapa diz respeito à criação da OUA, cuja 

composição era afro-árabe e, tal como foi mencionado, atuou em prol da libertação do 

continente. A quinta e última etapa dessa aproximação refere-se à guerra travada entre os 

árabes e Israel em julho de 1967. Ao arrematar o deserto do Sinai do Egito, a atuação de Israel 

se configurou como um ataque à totalidade do continente africano. 

 

Cheikh Anta Diop: vida e obra 

 

Cheikh Anta Diop nasceu em 1923 em Caytou, distrito de Diourbel, Senegal, e faleceu 

em Dakar, capital do mesmo país, em 1986. Nessa época, o seu país fazia parte da África 

Ocidental Francesa (AOF), e vivia os desafios do regime colonial. Descendente direto de 

Cheikh Amadou Bamba, fundador do movimento islâmico Mouride, foi criado em um 

ambiente profundamente religioso, tendo frequentado escolas corânicas na infância antes de 

ser matriculado nos liceus subvencionados pelos franceses (FINCH III, 2009, p. 71). 

Em 1946, aos 23 anos de idade, Diop se mudou para Paris, onde permaneceria até 

1960. Seu objetivo inicial era se tornar engenheiro aeronáutico, mas acabou mudando de ideia 

e passou a se dedicar ao estudo da física. Especializou-se em física nuclear de baixa energia, 

doutorando-se em 1956 pelo Laboratório de Química Nuclear do Collège de France e pelo 

Centre des Faibles Radioactivités do CNRS/CEA de Gif-Sur-Yvette. 

Paralelamente às ciências exatas, o jovem Diop também se interessou pela linguística 

comparada. Aliando o conhecimento empírico do wolof, sua língua materna, com o 

conhecimento teórico, publicou em 1948 seu primeiro artigo, intitulado “Étude linguistique 

ouolove. Origine de la langue et de la race valaf”, publicado pela recém-fundada revista 

Présence Africaine. 

Espírito irrequieto, Diop intrigara-se com a situação cultural do continente africano. 

Por acaso as obras que os escritores negros escreviam utilizando as línguas europeias podiam, 

de fato, constituir a base da cultura africana? Não seria mais justo e proveitoso valorizar as 

línguas vernáculas? Estas e outras questões culturais foram abordadas por ele também em 

1948, desta vez no artigo “Quand pourra-t-on parler d‟une renaissance africaine?”, publicado 
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pela revista Le Musée Vivant. Nesse texto, Diop propôs pela primeira vez construir as 

humanidades africanas a partir da língua egípcia (egípcio antigo e copta). Sinal, portanto, de 

que além de se entregar aos estudos da física e da linguística, passava seu tempo a meditar 

acerca da história. 

Pouco a pouco, o estudante multidisciplinar foi se politizando. Não bastava conhecer a 

realidade, era preciso transformá-la. Em 1951, tornou-se Secretário Geral da Associação de 

Estudantes da Reunião Democrática Africana (AERDA), e nesse posto permaneceu até 1953. 

Nesse intervalo nos apresentou de forma mais explícita a sua visão política: escreveu “Vers 

une idéologie politique africaine”, divulgado em 1952 pelo boletim mensal da AERDA, o La 

Voix de l’Afrique Noire. Aqui, Diop não apresentou a timidez característica dos aburguesados, 

que em termos políticos se restringiam a reivindicar melhorias de vida dentro da lógica 

colonial. Ao contrário, ousou falar, pioneiramente na África francófona, de ruptura dos laços 

coloniais. Fez a apologia da luta de independência nacional, a qual deveria ser seguida pela 

criação de uma federação de estados democráticos. O pan-africanismo continental entrava em 

cena. 

No ano seguinte, enquanto finalizava sua tese de doutorado, denunciou as novas 

estratégias postas em prática pelo poder colonial francês: a União Francesa, ao invés de elevar 

as condições socioeconômicas das colônias francófonas, disse, vai mantê-las cada vez mais 

submissas à tutela da França. O artigo “La lutte en Afrique noire”, também publicado pelo 

boletim do AERDA, alertava para os perigos do conservantismo. 

Em 1954, por sua vez, é publicado Nations nègres et Culture. Ao denunciar a 

falsificação moderna da história, que consistiu na negação da origem negra e africana dos 

antigos egípcios, o primeiro egiptólogo da África Negra punha em xeque a egiptologia, 

definida por ele como um produto do imperialismo. Na verdade, os antigos egípcios eram 

negros, e os povos africanos podiam e deviam se apropriar de todo o legado cultural oriundo 

do vale do Nilo. 

Em 1956, Diop escreveu o artigo “Alerte sous les Tropiques”. Ao abordar o potencial 

energético do continente africano, defendeu que ele possuía vocação industrial. Para assegurar 

o controle das suas riquezas, era necessário que os povos africanos se engajassem 

resolutamente na criação de um Estado federal continental. Não deviam manter-se presos às 

fronteiras desenhadas pelas potências colonizadoras. 

No mesmo ano, o intelectual senegalês participou do Primeiro Congresso de Escritores 

e Artistas Negros, realizado em Paris. Apresentou a comunicação “Apports et perspectives 
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culturels de l‟Afrique”, onde apresentou aos seus ouvintes as evidências da contribuição da 

África para o progresso humano. Ao contrário do senso comum, a contribuição dos povos 

africanos para o mundo não se restringira ao domínio sensitivo das artes; ela se fez sentir no 

âmbito objetivo da ciência. A investigação da história da África permitiu constatar a 

africanidade da civilização faraônica, bem como o seu papel civilizador no mundo antigo. 

Através de Grécia e Roma, o Ocidente pôde beneficiar-se dos aportes afro-egípcios. 

Em 1957, escreveu o artigo “Un continente à la recherche de son histoire”. Aqui, o 

autor refletiu acerca do papel da história. Para ele, uma das funções da história era assegurar a 

coesão dos diferentes elementos de uma coletividade. A pesquisa histórica deveria ser 

fomentada na África para que os elos entre os povos do continente pudessem ser esclarecidos. 

O destino africano dependia do florescimento da consciência unificadora. 

Diop também participou do Segundo Congresso de Escritores e Artistas Negros, 

realizado em Roma em 1959. Desta vez apresentou a comunicação “L‟unité culturelle 

africaine”, que abordou de forma resumida o tema desenvolvido no livro L’unité culturelle de 

l’Afrique Noire, que veio a público no mesmo ano. Segundo o autor, a África pré-colonial se 

caracterizou por uma unidade cultural. Essa unidade se manifestava na organização familiar, 

na organização estatal, na concepção de realeza e nos sistemas filosóficos e morais. 

Em 1960, sob a orientação de André-Leroi-Gourhan, defendeu na Sorbone a sua tese 

de doutorado: parte dela corresponde ao L’unité culturelle de l’Afrique Noire, já mencionado, 

e a outra parte corresponde ao livro L’Afrique Noire précoloniale. Nas palavras do autor, este 

último não era um livro de história propriamente dito. Tratava-se, antes de tudo, de um estudo 

de sociologia histórica africana. Ambicioso, empreendeu um estudo comparado dos sistemas 

políticos e sociais da Europa e da África Negra desde a antiguidade até a formação dos 

Estados modernos. Efetivamente, Diop era o historiador dos grandes espaços e dos tempos 

dilatados.
6
 

Ainda em 1960, Diop publicou Les fondements économiques et culturels d’un État 

fédéral d’Afrique Noire. Ao desenvolver as ideias levantadas anos antes no artigo “Alerte 

sous les tropiques”, já comentado, o autor apresentou uma série de argumentos em defesa do 

Estado federal pan-africano, que deveria respeitar as especificidades de cada região e 

assegurar-lhe certa autonomia, ao mesmo tempo em que deveria centralizar as relações 

exteriores, a defesa do território e a gestão dos recursos econômicos. Esse novo país não 

                                                 
6
 Sobre as características da escrita da história diopiana, remeto o leitor ao artigo de minha autoria 

intitulado “Cheikh Anta Diop, filósofo da história”, incluso no Apêndice desta monografia. 
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deveria utilizar como língua oficial idiomas estrangeiros, pelo contrário, deveria valorizar e 

difundir as línguas vernáculas, a exemplo do suaíli. 

Nesse mesmo ano Diop voltou à sua terra natal, onde se envolveu na luta político-

partidária senegalesa. Naquele contexto, as divergências políticas e intelectuais com outra 

figura de proa do seu país, o poète président Léopold Sédar Senghor, um dos idealizadores da 

negritude e presidente da República entre 1960 e 1980, tiveram profundas implicações sobre a 

carreira do egiptólogo. Essa inimizade lhe valeu o ostracismo da Universidade de Dakar por 

duas décadas, e o vexame da prisão em 1962. Só em 1981 os universitários senegaleses teriam 

a oportunidade de ter como professor o autor de Nations nègres et Culture. Em homenagem a 

ele, ela foi rebatizada em 1987 como Université Cheikh Anta Diop.
7
 

Entre 1963 e 1966, Diop criou o Laboratório de Radiocarbono de Dakar, que passou a 

integrar o Instituto Fundamental da África Negra (IFAN). Além da Rodésia do Sul, atual 

Tanzânia, o Senegal era o único país africano a possuir um laboratório desse gênero. Os 

resultados das pesquisas eram divulgados periodicamente pelo Bulletin de l’IFAN. Em 1968, a 

importância do laboratório foi discutida pelo pesquisador no livro Le laboratoire de 

radiocarbone de l’IFAN. 

Em 1967, veio a público um dos seus livros mais importantes: Antériorité des 

civilisations nègres – Mythe ou verité historique? Nesse trabalho, Diop defendeu que a 

história da África continuaria pairando no ar até que os historiadores africanos ousassem 

atrelá-la significativamente ao antigo Egito. Do mesmo modo, a egiptologia não conseguiria 

se livrar do hermetismo dos textos e não adquiriria seu verdadeiro sentido até que ousasse 

transpor os limites que a separava de sua fonte viva: o mundo negro. Mais do que isso, Diop 

estabelecia o conceito de anterioridade africana como uma ideia chave para a compreensão 

da história da África e do mundo: a ciência histórica não poderia esclarecer com corretude a 

                                                 
7
 Toda a historiografia está de acordo a respeito da seguinte questão: a história republicana senegalesa, 

entre 1960 e 1980, é em parte a história do conflito político e intelectual entre Diop e Senghor. Enquanto 

Senghor defendia a União francesa, Diop apostava na luta de independência contra o domínio colonial; se o 

primeiro era um enamorado da língua francesa, que oficializou como língua de Estado, o segundo defendia a 

utilização das línguas nativas; enquanto o modelo de civilização para aquele era a Grécia antiga – quando quis 

elogiar Alioune Diop, outro intelectual senegalês, referiu-se a ele como “Aristóteles negro” – o modelo 

civilizacional do segundo era o Egito faraônico; se o socialismo do primeiro rejeitava a luta de classes e 

aproximava-se muito mais de uma ideologia conservadora, o segundo podia ser considerado como um 

revolucionário. 

Não poderemos explorar nesta monografia os conflitos entre Diop e Senghor, os quais se desenrolaram 

contra o pano de fundo das disputas políticas do Senegal independente. Digamos, contudo, o seguinte: as 

divergências entre esses dois homens ainda não encontrou paralelo na história africana. Devem ser mais bem 

estudadas caso se pretenda reconstituir a história das ideias e dos intelectuais africanos. 
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trajetória da raça humana sem que contemplasse o papel pioneiro da África como berço da 

humanidade e da civilização.  

Mais do que nunca, as descobertas arqueológicas e os estudos humanísticos 

interdisciplinares demonstravam a insanidade da concepção hegeliana de uma África sem 

história. Na verdade, a história começou com os primeiros homens, e os primeiros homens 

começaram com a África. 

No início da década de 1970, Diop se tornou membro do Comitê Científico 

Internacional para a Redação de uma História Geral da África, sob os auspícios da UNESCO. 

Idealizou o simpósio “O povoamento do antigo Egito e a decifração da escrita meroítica”, 

realizado no Cairo em 1974. Este simpósio reuniu os maiores egiptólogos do mundo para 

debater a controversa questão do povoamento do vale do Nilo do ponto de vista étnico e 

antropológico, além da escrita meroítica, já decifrada porém não compreendida. Nesse evento, 

a teoria do Egito negro e africano foi defendida por Diop e Obenga, que confrontaram seus 

argumentos com pesquisadores de ponta como os franceses Jean Vercoutter, Serge Sauneron, 

Jean Leclant e Jean Devisse; o canadense Pierre Shinnie; o sueco Säve-Söderbergh; o egípcio 

Abu Bakr e tantos outros renomados egiptólogos. 

Muito ainda poderia ser dito acerca de Cheikh Anta Diop. Digamos, contudo, para 

finalizar, que sua obra causou profundo impacto tanto na sua época quanto depois da sua 

morte. Se ele dividiu com o falecido W. E. B. Du Bois o prêmio que o Primeiro Festival de 

Artes Negras, realizado em Dakar em 1966, conferiu ao intelectual mais influente do mundo 

negro no século XX, o que atesta a proeminência que adquiriu, até hoje ele ainda é lembrado, 

elogiado, debatido e criticado. Seus livros vêm sendo traduzidos e constantemente reeditados. 
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CAPÍTULO 2 – AS IDEIAS HISTORIOGRÁFICAS 

 

 

Antes de analisarmos as ideias historiográficas de Cheikh Anta Diop, que assinala o 

nascimento da história da África propriamente dita – a África segundo os africanos –, é 

necessário apresentar o panorama geral da história sobre a África, a qual esteve a cargo dos 

historiadores ocidentais. 

 

A história sobre a África 

 

Ao abordar o estado da disciplina histórica no período anterior a emergência do 

movimento da École des Annales na França, P. D. Curtin nos informa que a história das ideias 

não era a história do que os homens pensavam, e sim a história dos grandes desígnios; a 

história econômica não era a história da economia ou dos comportamentos econômicos, mas 

tão-somente a consideração de determinadas políticas econômicas governamentais tidas como 

mais importantes, de certas firmas privadas e algumas inovações na vida econômica. Sabendo 

disso, o autor levantou a seguinte questão: se os historiadores europeus se desinteressaram por 

um amplo setor da sua própria história, como as esferas econômica, religiosa e cultural, o que 

poderíamos esperar dos mesmos no que dissesse respeito ao estudo sobre o passado dos 

outros povos? 

A problemática trazida por Curtin vem muito a propósito na medida em que temos 

conhecimento do fato colonial. Como o próprio reconhece: 

 

No século XIX e no início do século XX, a marca do regime colonial 

sobre os conhecimentos históricos falseia as perspectivas em favor de 

uma concepção eurocêntrica da história do mundo, elaborada na época 

da hegemonia europeia. A partir daí, tal concepção é difundida por 

toda parte, graças aos sistemas educacionais instituídos pelos europeus 

no mundo colonial. Mesmo nas regiões onde jamais se verificou a 

dominação europeia, os conhecimentos europeus, inclusive os 

aspectos da historiografia eurocêntrica, impõem-se por sua 

modernidade (CURTIN, 2010, p. 38). 

 

Foi assim que P. D. Curtin pôde perceber que a marginalização da história da África 

até os anos 1950, quando a crise do sistema colonial no continente e fora dele podia ser 

constatada na vaga de Estados nacionais recém-independentes, era parte integrante de um 
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fenômeno muito mais amplo. Em favor da História Universal preconizada pelo século XIX, 

que nada mais era do que a história de alguns países europeus, como França, Grã-Bretanha e 

Alemanha, ambos encerrados em si próprios no chauvinismo característico da época, regiões 

como Ásia, América Latina e Oceania ficaram de fora, ainda que em gradações diferenciadas. 

Essa diferença de gradações foi marcada por uma maior deformação da trajetória dos 

povos africanos, principalmente da chamada África subsaariana. Além de ter sido objeto do 

colonialismo, o fora ainda do escravismo, fenômenos que se fizeram acompanhar de 

diferentes teorias segundo as quais o homem negro seria inatamente inferior ao branco, assim 

como destituído de civilização e história dignos dos nomes. 

Théophile Obenga identificou três grandes fases no discurso eurocentrista sobre os 

povos negro-africanos. Segundo ele, entre os séculos XVI e XVIII teria predominado o mito 

do “bom selvagem”, também aplicado aos indígenas da América. Nesse período, a imagem do 

negro foi fixada no cenário da escravidão, inferioridade, sensualismo e lassidão. No século 

seguinte, com a historiografia hegeliana, segundo a qual a África era um continente sem 

história e estático, o negro passa a ser visto como um ser à margem do Espírito no tempo e no 

espaço. Ao tempo do século XX, Obenga identificou a permanência do paradigma hegeliano 

no primitivismo de etnólogos e antropólogos como Boas, Levy-Brul, Lévi-Strauss e demais 

pesquisadores. 

A atual tendência das ciências sociais em enfatizar a diversidade e as trocas culturais, 

as identidades e os particularismos, os múltiplos fragmentos da realidade humana, tal 

orientação estaria representada pelo multiculturalismo, caracterizado por sua vez como neo-

hegeliano pelo mesmo autor, posto que vem significando a pulverização do fato cultural 

africano e a hegemonia dos ditames pós-modernos, em uma linha contrária ao 

desenvolvimento de uma consciência solidária (OBENGA, 2001, p. 56-57). 

Théophile Obenga, ao elencar as três fases do discurso ocidental sobre os povos 

africanos, priorizou as continuidades em lugar das descontinuidades. Optando por enfatizar a 

longa duração dos discursos, identificou mais consonância do que dissonâncias nos trabalhos 

realizados por cientistas europeus sobre os aspectos sociais e humanos do continente. 

Ao confrontarmos Obenga a Curtin, somos levados a aderir à tese segundo a qual 

foram profundos e duradouros os efeitos negativos de tais discursos. O último nos fez 

observar que as teorias raciais formuladas no século XIX exerceram sua influência máxima no 

início do século XX, declinando após os anos 1920 entre os cientistas sociais e naturais e 
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virtualmente desaparecendo após 1945. Mas apenas virtualmente, pois a herança do racismo 

científico perpetuara-se: 

 

(...) para os escolares de 1910 – época em que o racismo 

pseudocientífico constituía a doutrina oficial da biologia – a hora da 

retirada só deveria soar após 1960 (...). O postulado „a história da 

África não oferece interesse porque os africanos são uma raça inferior‟ 

tornou-se insustentável, mas certos intelectuais ocidentais recordavam 

vagamente de que „a África não tem passado‟, ainda que houvessem 

esquecido a razão (CURTIN, 2010, p. 41). 

 

As implicações de concepções como essas durante o período colonial, 

aproximadamente das duas últimas décadas do século XIX a meados do século seguinte, 

foram o predomínio da ideia segundo a qual o continente ou não tinha história, ou sua 

trajetória era destituída de importância. Todo e qualquer fato cultural definido como 

civilizado a partir da referência europeia era imediatamente interpretado como assimilação da 

Europa, se moderno, grego, romano ou mesopotâmico, se antigo. 

Ao considerar as disciplinas histórica e linguística, Pathé Diagne não se furtou a 

oportunidade para caracterizá-las em função dos interesses políticos e econômicos que por 

vezes a penetram. Segundo ele, a história é por excelência o lugar da ideologia. Os trabalhos 

pioneiros sobre as línguas e o passado da África coincidiram com a expansão colonial 

europeia e, portanto, foram fortemente marcadas pelas visões hegemônicas da época 

(DIAGNE, 2010, p. 261). 

Ainda segundo Diagne, o discurso eurocentrista se fizera sentir na narrativa histórica 

através de teses que defendiam a primazia do elemento indo-europeu, do ariano ou do branco 

civilizadores em diversas obras de história e linguística da África. De maneira geral, tanto as 

culturas menos complexas como as civilizações que ali floresceram foram obscurecidas ao 

longo daquelas narrativas: 

 

É por isso que o Egito foi por muito tempo colocado entre parênteses 

com relação ao resto do continente. Com base em especulações feitas 

ao acaso, continua-se às vezes a atribuir-lhe menos idade, em 

benefício da Mesopotâmia ou de outros centros supostamente indo-

europeus ou semitas. Frequentemente, foram procurados imaginários 

iniciadores da arte do Benin. Montou-se uma teoria „camítica‟, peça 

por peça, com a finalidade de explicar qualquer fenômeno positivo na 

África Negra (DIAGNE, 2010, p. 261). 
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No trecho destacado, Diagne entrecruza a historiografia africana com a egiptologia ao 

sugerir que as deformações experimentadas pela África foram de amplitude continental, não 

se restringindo aos povos estabelecidos ao sul do Saara. 

A teoria camítica mencionada diz respeito às teses científicas elaboradas no século 

XIX, as quais partiam do pressuposto de que o povoamento do vale do Nilo se dera a partir do 

Norte, por povos de origem indo-europeia ou semita responsáveis pela edificação da 

civilização faraônica. 

No que se refere mais particularmente ao desenvolvimento da escrita e da pré-

unificação do Egito (virada do IVº para o IIIº milênio antes da Era Cristã), os defensores da 

origem mesopotâmica da escrita egípcia e da liderança do Norte no processo de unificação do 

reino geralmente mencionavam que isso coincidira com a precipitação sobre o vale de 

populações fisicamente distintas dos egípcios (DOBERSTEIN, 2010, p. 46). 

Enquanto autores como Pathé Diagne nos falam de uma ideologia deformante das 

perspectivas, Cheikh Anta Diop, indo mais além, nos escreve sobre a falsificação moderna da 

história. Ele foi o pesquisador que mais se destacou no cenário conjunto da historiografia 

africana e da egiptologia, aproximadas a partir de seu livro pioneiro, Nations nègres et 

culture. 

Ao colocar em questão a egiptologia, Diop observou que a ciência sobre o Antigo 

Egito é um fenômeno moderno, oitocentista, tendo se desenvolvido num século 

particularmente hostil aos povos negro-africanos. A corrida imperial e a subsequente 

consolidação do regime colonial teriam fornecido a base material a partir da qual se 

desenvolveram as ideias concatenadas em torno da missão civilizatória europeia. O fardo do 

homem branco, preconizava-se, consistia em levar a civilização aos bárbaros e selvagens. 

Considerando esse e outros aspectos, Diop se perguntou em que circunstâncias o Egito 

faraônico poderia ser admitido como negro e africano. 

Não apenas produto, mas também produtora da sua época, a escrita eurocêntrica da 

história assumiu o compromisso de negar a verdadeira história dos povos africanos, um dos 

meios pelos quais se neutralizou o valor de suas culturas e se privou aos mesmos do potencial 

libertador inerente à consciência histórica. 

 

Sendo assim, o nascimento da Egiptologia foi marcado pela 

necessidade de destruir a qualquer custo e em todas as consciências a 

lembrança de um Egito negro, da forma mais completa possível. 

Desde então, o denominador comum das teses formuladas pelos 

egiptólogos, seu parentesco interno, sua afinidade profunda se resume 
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em uma tentativa desesperada de refutar a ideia de que o Egito era 

negro (DIOP, 1999, p. 62). 

 

A negrura dos antigos egípcios, escreveu Diop, é um fato atestado pelos vestígios 

deixados pela Antiguidade, de onde provêm as fontes iconográficas em que aparecem 

representados como negros; pela toponímia, em que a palavra kmt, que significa “os negros” 

em egípcio, deu origem a Kemet, termo pelo qual os egípcios chamam o seu próprio país, em 

alusão a cor dos seus habitantes. Do mesmo modo, as crenças religiosas, os usos e costumes 

egípcios em muito se assemelham aos dos demais povos africanos, o que por si só já 

permitiria reconhecer a africanidade da civilização faraônica.  

A cor dos egípcios foi registrada pelos escritores do mundo antigo, como, por 

exemplo, Heródoto. Nas Histórias, ele comparou os colquídios com os egípcios e defendeu 

que estes últimos haviam dado origem aos primeiros, e argumentou com base no fato de que 

ambos eram negros, tinham cabelos crespos e praticavam a circuncisão. Do mesmo modo, 

Aristóteles, na Fisionômica, ao relacionar a moral dos indivíduos aos seus aspectos físicos, 

atribuiu a covardia dos egípcios ao fato de eles serem excessivamente negros. 

Homérico no mundo, o conhecimento da africanidade dos antigos egípcios não 

escapou aos eruditos modernos. No entanto, foram eles quem, segundo Diop, recusaram 

aceitar um fato tão evidente como a origem étnica dos construtores da civilização faraônica. 

Entretanto, como a exceção que confirma a regra, alguns autores desde finais do 

século XVIII reconheceram o caráter negro-africano da população egípcia. Por exemplo, o 

conde Constantin Volney, erudito francês que realizou viagens científicas ao Egito entre os 

anos 1783 e 1785, e cujas observações registrou em suas Voyages en Syrie et en Egypte 

(1787), afirmou categoricamente o caráter negroide dos responsáveis pelo florescimento da 

civilização faraônica, independentemente de uma intervenção mesopotâmica. 

A discussão sobre a raça daquela população era cara aos eruditos dos oitocentos. 

Assim, chamou a atenção de Champollion-Figeac, irmão de Jean-François Champollion – 

célebre por ter decifrado os hieróglifos, que assinala o nascimento da egiptologia científica. 

Champollion-Figeac discordou abertamente das conclusões de Volney, as quais considerou 

forçadas e fantasiosas. Ele partia do princípio de que a pele negra e o cabelo crespo, dois 

aspectos que admitia nos antigos egípcios, não eram suficientes para caracterizá-los como 

negros. 

Em sua análise crítica acerca da egiptologia, Diop assim se exprimiu a respeito de 

Champollion-Figeac: 
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Vejam, portanto, que não basta ser negro da cabeça aos pés e ter os 

cabelos crespos para ser considerado negro! Isso seria credível em um 

mundo onde as leis da física estivessem invertidas, e de todo modo se 

estaria muito longe do espírito analítico cartesiano. 

Sendo assim, foram essas definições e alterações dos dados básicos 

que se transformaram nas pedras angulares sobre as quais a “ciência 

egiptológica” se edificou (DIOP, 1999, p. 70). 

 

Ao tomar colocações como as de Champollion-Figeac em sua análise da tradição de 

pensamento representada pela egiptologia, Diop observou que argumentos como esses, isto é, 

brancos de pele negra, morenos, camitas e hamitas, foram expressões utilizadas desde o 

alvorecer dessa especialidade histórica como subterfúgios visando a contornar um único e 

mesmo fato: a origem negra dos antigos egípcios.
8
 

A aversão à egiptologia foi reforçada ainda mais a partir do momento em que Diop se 

deu conta de que alguns egiptólogos pretendiam impedir o seu aceso às múmias faraônicas, o 

que era necessário para a realização de testes de dosagem de melanina e para a comprovação 

da cor dos antigos egípcios. Como membro do Comitê Científico Internacional para a 

Redação de uma História Geral da África, ele denunciou essa situação nos seguintes termos: 

 

A melanina, substância química responsável pela pigmentação da 

pele, é, geralmente, insolúvel e preserva-se por milhões de anos na 

pele dos animais fósseis. Portanto, há razões de sobra para que seja 

facilmente encontrada na pela das múmias egípcias, apesar da lenda 

persistente segundo a qual a pele das múmias, tingida pelo material de 

embalsamamento, já não é suscetível de qualquer análise. [...] As 

amostras que eu mesmo analisei foram colhidas no laboratório de 

antropologia física no Museu do Homem, em Paris, das múmias 

provenientes das escavações de Marietta, no Egito. O mesmo método 

é perfeitamente utilizável para as múmias reais de Tutmés III, Séti I e 

Ramsés II, do Museu do Cairo, que estão em excelente estado de 

conservação. Há dois anos tenho pedido – em vão – ao curador do 

Museu do Cairo amostras similares para análise. Não seriam 

necessários mais do que alguns milímetros quadrados de pele para 

compor um espécime, com preparações de poucos µ de espessura e 

clareadas com benzoato de etila (DIOP, 2010, p. 10-11). 

 

Se Diop ainda possuía alguma dúvida a respeito da sua própria tese, ao ser 

embarreirado em suas pesquisas com o argumento de “não comprometer a integridade física 

                                                 
8
Ao se referir ao mesmo assunto, Joseph Ki-Zerbo inseriu os conceitos supracitados no rol dos excessos 

da antropologia física. Segundo ele, denominações como “hamitas” ou “raças morenas” não passaram de 

invenções em defesa da causa eurocêntrica da abordagem historiográfica, que não deixaram de povoar as 

miragens e os fantasmas dos espíritos ditos científicos (KI-ZERBO, 2010, p. LV). 



 

31 

 

das múmias”, nesse momento ele se convenceu de que o antigo Egito era, de fato, uma 

civilização negra. 

 

Egito: uma civilização negro-africana 

 

A defesa da origem negra e africana do antigo Egito ocupa lugar central na obra de 

Cheikh Anta Diop. Em 1948, ao propor pela primeira vez a construção das humanidades 

africanas a partir da língua egípcia, Diop iniciava o processo de reconciliação da África 

consigo mesma ao reaproximá-la de seu passado perdido. 

Em 1952, no artigo “Vers une idéologie politique africaine”, elegeu a conscientização 

dos povos africanos como o principal objetivo da luta de libertação nacional. Ao abordar os 

impedimentos para a consecução desse fim, elencou três séries de obstáculos: em primeiro 

lugar estava a personalidade flutuante dos povos africanos; em segundo, as barreiras étnicas, 

as sociais, a ausência de meios expressivos adequados às exigências modernas e os problemas 

postos pela educação paraescolar; e em terceiro lugar, a ausência de uma ideologia política 

que definisse com clareza os problemas africanos afirmava-se como outro obstáculo difícil de 

transpor. 

Ao apontar a personalidade flutuante como um dos obstáculos para a tomada de 

consciência dos povos africanos, Diop referia-se à alienação cultural. Esta havia sido utilizada 

pelos colonizadores europeus com uma das armas para a dominação da África. O negro 

tornou-se um ignorante da sua própria história, negada e falsificada pelos exploradores. Estes 

inculcaram-lhe a ideia de que eram inferiores aos brancos, e ao privá-los do conhecimento de 

que o antigo Egito era uma civilização negra, negou-lhes o benefício moral de terem sido um 

dos primeiros povos civilizadores do mundo. A autoestima do negro foi ceifada em suas 

raízes. Ora, sem autoestima não há luta de libertação. 

A alternativa para a falsa história e a alienação africanas era a promoção da 

consciência histórica. Era preciso, pois, que soubessem que o antigo Egito foi obra de negros, 

fisicamente idênticos aos que na modernidade eram descritos como selvagens pela ideologia 

colonial. 

Os historiadores modernos tiveram sua parcela de responsabilidade no processo de 

falsificação da história da África. Os egiptólogos, em especial, atuaram como verdadeiros 

soldados do imperialismo. Por esse motivo, era preciso superar a epistemologia eurocêntrica 

onde os europeus eram os únicos sujeitos do conhecimento, ao passo que os africanos só 
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ocupavam o lugar de objetos de estudo. Mais do que nunca, era preciso que a África 

edificasse de forma autônoma a sua cultura e escrevesse a sua própria história. De objeto de 

pesquisa, tornar-se-ia sujeito conhecedor.
9
 

A publicação do livro Nations nègres et culture representa, sem sombra de dúvida, 

uma revolução na epistemologia e na historiografia africanas. Pela primeira vez, um cientista 

africano reivindicava de forma contundente o protagonismo científico da África. Era a 

primeira que vez um historiador africano punha em xeque toda uma escola historiográfica – a 

egiptologia – munido de fontes sólidas, argumentos convincentes e metodologias adequadas. 

 

Argumentos linguísticos e etnológicos 

 

Se, por um lado, Jean-François Champollion, o pai da egiptologia europeia, abriu as 

portas da civilização egípcia para o mundo ao comparar as três escritas da Pedra de Roseta, 

que o permitiu decifrar os hieróglifos até então incompreensíveis, Cheikh Anta Diop, o pai da 

egiptologia africana, a descerrou ao comparar a língua egípcia ao wolof. A linguística 

começava a se constituir, portanto, como uma fonte indispensável à pesquisa histórica 

africana. 

A teoria camítica, ao postular que o antigo Egito havia sido povoado por populações 

caucasoides de origem não africana, levou os egiptólogos a pensarem que a língua egípcia 

integrava o grupo linguístico indo-europeu e semítico. Sabendo que o parentesco linguístico é 

uma das principais evidências do parentesco entre os povos, ao defender que o povoamento 

do vale do Nilo se dera a partir do coração da África, Diop enveredou pelos estudos 

comparativos entre o egípcio (egípcio antigo e copta) e as demais línguas africanas. 

Quem primeiro teve a ideia de realizar estudos desse gênero foi M. N. Reich. Ao 

comparar determinados radicais da língua egípcia com outros utilizados por populações 

negras da África central ou da Núbia, conseguiu demonstrar a existência de um parentesco 

perfeito entre eles. 

Posteriormente, quem realizou um estudo similar ao de Reich foi a senhora 

Hombourger. Ao defender o parentesco entre o egípcio e as línguas africanas, essa 

                                                 
9
 O Laboratório de Radiocarbono de Dakar, fundado por Diop nas instalações do IFAN, também se 

insere na mesma linha de raciocínio. Segundo François-Xavier Fauvelle-Aymar, ele constitui um lugar de 

memória e simboliza a transferência das instâncias de produção do saber da Europa para a África. Ver: 

FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier. « Cheikh Anta Diop, l‟Égypte et l‟identité africaine » Disponível em 

http://www.academia.edu/3665991/Cheikh_Anta_Diop_lEgypte_et_lidentit%C3%A9_africaine (Acesso: janeiro 

de 2014). 
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pesquisadora, porém, não partiu do pressuposto de que elas possuíam uma origem comum. 

Para ela, as línguas consideradas haviam surgido de fontes distintas, mas teria havido uma 

influência da primeira sobre as segundas. 

Seguindo pelo caminho aberto por Reich e Hombourger, Diop defendeu a tese do 

parentesco genético entre as línguas mencionadas. Deteve-se mais precisamente sobre o 

parentesco entre o egípcio e o wolof, cujas semelhanças são impressionantes. 

 

Que o egípcio exprima o passado com o mesmo morfema – n – que o 

wolof; que ele possua uma conjugação sufixal que podemos encontrar 

textualmente em wolof; que a maior parte dos pronomes dessa 

conjugação sejam idênticos aos do wolof; que possamos encontrar 

textualmente em wolof os dois pronomes sufixos egípcios ef e es com 

o mesmo significado; que os demonstrativos sejam os mesmos nas 

duas línguas; que o passivo se exprima pelo mesmo morfema u ou w 

nas duas línguas; que a forma prospectiva se encontre de forma 

idêntica em wolof; que seja suficiente substituir n em egípcio por l em 

wolof para passar de uma palavra egípcia para outra wolof com o 

mesmo sentido [...], que a forma sedjem-t-ef se encontre em wolof e a 

forma sedjm-ka em seereer, que o plural egípcio em u (w) se encontre 

textualmente em sarakole, enfim, são inúmeras as coincidências,  além 

de todo um vocabulário comum, para que se trate de um mero acaso 

(DIOP, 1990, p. 234). 

 

Assim, ao demonstrar a africanidade da língua egípcia, Diop forneceu um argumento 

de peso em defesa da origem negra da civilização faraônica. Mas não foi só a linguística que 

permitiu esclarecer esse ponto nebuloso da história africana: o autor desenvolveu uma série de 

argumentos etnológicos que permitiu evidenciar o mesmo caráter negro e africano dos antigos 

egípcios. 

O primeiro argumento etnológico trabalhado por Diop concernia ao totemismo. O 

totemismo consiste no culto ao totem, em geral um animal, vegetal ou, mais raramente, um 

objeto considerado como o antepassado ou ancestral de um clã. Ao mesmo tempo em que era 

desconhecido entre os povos caucasoides, conforme defendiam determinados pesquisadores, 

era amplamente difundido na África negra pré-colonial. Diop, assim como o egiptólogo 

Alexandre Moret, defendeu o caráter totêmico da sociedade egípcia. Se em outras partes do 

continente os homens acreditavam partilhar com determinados animais ou plantas uma origem 

comum, os quais eram considerados tabus, o mesmo se verificava no Egito. O faraó, por 

exemplo, participava da essência animal do falcão, seu totem. 

Além do totemismo, tanto a África negra quanto o Egito praticavam a circuncisão. 

Heródoto, que viajou ao Egito e registrou tudo o que viu, ao pretender demonstrar a origem 
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egípcia dos colquídios – povo de pele negra que habitava a Cólquida, no litoral da atual 

Armênia – , utilizou como um dos seus argumentos o fato de ambos, assim como os etíopes, 

praticarem a circuncisão. O “pai da História” escreveu ainda que os fenícios e os sírios da 

Palestina alegavam ter aprendido esse costume com os egípcios. 

Sendo assim, para Diop a circuncisão teve a sua origem no vale do Nilo, e só depois se 

difundiu pelo resto da África e por outras partes do mundo, como a Palestina. Mas o que 

vinha a ser, afinal, a circuncisão? 

 

A circuncisão só encontra uma interpretação integrada na explicação 

geral do universo, isto é, uma cosmogonia, entre os negros. Como nos 

conta Marcel Griaule em Dieu d’eau, a cosmogonia dogon, em 

particular, nos ensina que a circuncisão, para completar o seu sentido, 

deve se fazer acompanhar da excisão: essas duas operações tem como 

objetivo retirar do homem o que ele possui de feminino, e da mulher o 

que possui de masculino. Na mentalidade antiga, essa operação é 

aplicada para que as características de um dos sexos predominem em 

determinado ser (DIOP, 1999, p. 208). 

 

Para além da circuncisão, outra similaridade etnológica entre a África negra e o antigo 

Egito diz respeito à concepção de realeza. Nesse domínio, as semelhanças não se restringem 

ao caráter sagrado dessa forma de governo: elas estão presentes na prática comum do 

assassínio ritual do rei. No Egito, o faraó só podia reinar se possuísse saúde e força suficientes 

para isso. Caso contrário, deveria ser sacrificado. 

Posteriormente, a morte concreta do faraó debilitado foi substituída pelo assassínio 

ritual. O faraó envelhecido passou a se submeter a um ritual de rejuvenescimento, conhecido 

como Festa-Sed. A crença subjacente a esse ritual era a de que o funcionamento normal do 

reino dependia do potencial de força vital do soberano. 

 

Em outras regiões da África negra, as coisas se dão exatamente como 

no Egito a respeito do assassínio efetivo do rei. Entre determinados 

povos, determina-se um número de anos ao fim dos quais se supõe que 

o rei estará vitalmente fora de condições de reinar, ocasião em que 

deve ser assassinado efetivamente. Esse período é de dez anos entre os 

Mbum da África central e a cerimônia é realizada antes do período do 

milheto (DIOP, 1999, p. 210-211). 

 

Do ponto de vista cosmogônico, não eram menores as semelhanças entre as sociedades 

africanas, de um lado, e a egípcia, do outro. Autores como Paul Masson-Oursel já haviam 

frisado a característica negra da filosofia egípcia. Diop, por seu turno, destacou a comunidade 

do culto aos ancestrais e a similitude do Deus-Serpente dogon com o Deus-serpente egípcio.  
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Se a organização social os povos aqui considerados impressionava por suas 

similitudes, impressionava mais ainda o fenômeno do matriarcado. O regime matriarcal estava 

na base das sociedades africanas e do Egito na antiguidade. Em função dele, a mulher 

desempenhava um papel central na economia, possuía representatividade jurídica, podendo 

comprar, vender e herdar bens, além de constituir a correia transmissora do poder político. 

Como Diop explicou a origem do matriarcado? 

Desde Bachofen (1861), defendia-se a ideia de que o matriarcado foi um regime de 

extensão universal. Posteriormente, teria evoluído em direção ao patriarcado. No começo do 

século XX, porém, etnólogos como Van Gennep colocaram em questão a suposta hierarquia 

entre os dois regimes, alegando que isso se devia, em parte, a visão parcial dos pesquisadores 

europeus, cujas sociedades são herdeiras do patriarcado.   

Seguindo por esse caminho, Diop formulou a teoria dos dois berços de 

desenvolvimento da humanidade. Após o surgimento da raça humana no continente africano, 

sucessivas ondas migratórias povoaram os outros continentes. Ao norte da África, as estepes 

euroasiáticas não apresentavam condições favoráveis à fixação do homem. Nessa região, os 

grupos humanos, mais tarde conhecidos como indo-europeus ou arianos, permaneceram por 

longo tempo na condição nômade e tribal. As disputas por áreas férteis estimulavam os 

confrontos entre os povos, que ao se tornarem constantes fomentaram o espírito guerreiro. 

Nessas condições, a mulher não desempenhava um papel considerável na sociedade. Era, 

antes de tudo, uma carga a ser transportada ao longo de contínuas migrações. Isso, aliás, é o 

que explica a instituição do dote pago ao homem pela mulher nos casamentos exogâmicos. Ao 

pagar o dote a mulher compensava, por assim dizer, a sua “inutilidade” econômica e social. 

Ao contrário do berço setentrional, o berço meridional apresentava condições 

favoráveis à fixação do homem e ao desenvolvimento da agricultura. Isso é particularmente 

aplicável à África antiga, mais precisamente ao vale do Nilo. Aqui a mulher pôde 

desempenhar uma função na economia, e a disponibilidade de recursos oferecia poucos 

estímulos para a emigração e para os confrontos bélicos. No casamento exogâmico, não era a 

mulher que deixava o seu clã para se integrar ao do futuro esposo: ao contrário, era este que 

devia abandonar o seu para se integrar ao da mulher. Por esse motivo, era ele quem devia 

aportar o dote. Ao invés de significar a compra da mulher pelo homem, significava a 

compensação da sua condição de estrangeiro. 

Se no berço setentrional o pater familias possuía o direito de vida e de morte sobre a 

sua prole, isto é, o imperium, isso se devia ao parentesco patrilinear. Os filhos de um mesmo 
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pai com mães diferentes eram considerados irmãos, mas os filhos de uma mesma mãe com 

pais diferentes não o eram. Isso predominou no Mediterrâneo setentrional por longo período. 

Na Grécia antiga, esse tipo de parentesco só sofreu alterações no século VII a. C., quando se 

deu a reforma legislativa encabeçada por Sólon. 

Na África antiga, porém, a linhagem não era patrilinear, e sim matrilinear. Quem era 

considerado o pai civil dos filhos de uma mulher não era o seu marido, e sim o irmão dela, 

isto é, o tio materno. Este legava os seus bens aos sobrinhos, que originalmente podiam até 

ser vendidos por ele. 

O regime matriarcal não implicava na dominação do homem pela mulher. Segundo 

Diop 

 

O regime matriarcal propriamente dito era marcado pela colaboração e 

pelo desenvolvimento harmônico dos dois sexos, até mesmo por certa 

preponderância da mulher na sociedade devido às condições 

econômicas de origem, mas que era aceita e até mesmo defendida pelo 

homem (DIOP, 1999, p. 220). 

 

No Egito faraônico a proeminência social da mulher era tal que podia ser sentida na 

política. Foi assim que Hatchepsut, rainha da XVII Dinastia egípcia, pôde assumir o poder e 

personificar a legitimidade dinástica. Do mesmo modo, o Sudão meroítico foi governado pela 

rainha Candace, aquela que liderou a resistência  do seu reino à invasão das legiões 

romanas comandadas por Petrônio. 
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CAPÍTULO 3 – AS IDEIAS POLÍTICAS 

 

 

A redescoberta do verdadeiro passado dos povos africanos 

não deverá ser um fator de divisão, mas contribuir para 

uni-los, todos e cada um, estreitando seus laços de norte a 

sul do continente, permitindo-lhes realizar, juntos, uma 

nova missão histórica para o bem da humanidade [...]. 

 

Cheikh Anta Diop 

 

 

Como vimos anteriormente, Cheikh Anta Diop concentrou todos os seus esforços na 

demonstração da origem negra e africana dos antigos egípcios. Sabendo disso, cabe perguntar: 

qual a relevância de um estudo como esse nos anos 1950? Como o egiptólogo senegalês 

justificou o seu esforço de pesquisa? 

Para Diop, assim como para a maioria dos historiadores africanos da sua época, a 

pesquisa histórica possuía um duplo significado. O primeiro era obviamente científico. 

Tratava-se de conhecer a trajetória das sociedades africanas ao longo do tempo, esclarecer os 

processos responsáveis por sua formação e transformação. O segundo, indissociável do 

primeiro, era político. O conhecimento científico, neste caso, historiográfico, não era visto 

apenas como um fim, mas também como um meio. 

 

É preciso reiterar o quão fundamental é para um povo o conhecimento 

da sua história e a preservação da sua cultura nacional. Caso elas ainda 

não tenham sido estudadas, é um dever fazê-los. Não se trata aqui de 

criar, peça por peça, uma história mais bela do que a dos outros no 

intuito de dopar moralmente o povo durante a luta de independência 

nacional. Trata-se, acima de tudo, de partir dessa ideia evidente de 

cada povo tem uma história (DIOP, 1999, p. 19). 

 

Nessa perspectiva, a descoberta do verdadeiro passado dos povos africanos permitiria 

desmascarar os colonizadores. Assim, o colonialismo perderia a justificativa da inferioridade 

congênita do negro e, como consequência, não mais poderia subjugá-lo. 

A primeira vez em que Diop relacionou conhecimento histórico e independência foi no 

artigo “Vers une idéologie politique africaine”, publicado em 1952 em La voix de l’Afrique 
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noire, boletim mensal da Associação dos Estudantes da Reunião Democrática Africana 

(AERDA). 

Nesse artigo o autor se posicionou com clareza diante do dilema representado pelos 

dois projetos políticos antagônicos que visavam dirigir os destinos africanos. Um pretendia a 

melhoria das condições de vida dos habitantes do continente dentro da lógica colonial; era, 

portanto, reformista. O outro, porém, reivindicava a ruptura dos laços com as antigas 

metrópoles; era, por isso, revolucionário. Escusado é dizer que foi nas fileiras desse segundo 

projeto que o autor se arregimentou. 

Para Diop, o objetivo número um da luta de independência nacional africana era a 

promoção da consciência política dos povos africanos. Por consciência política entendia o 

trabalho de vanguarda em os que africanos mais intelectualizados e politicamente engajados 

estimulariam o despertar do espírito de luta entre as massas.  Desse modo, eles fariam com 

que elas percebessem a situação vil e degradante a que haviam sido submetidas pelo 

colonialismo e, além disso, lhes mostrariam que elas podiam e deviam lutar por um destino 

melhor. 

Aproximando-se do marxismo, defendeu que a causa da miséria africana era a 

exploração capitalista. Não havia solução possível dentro desse sistema, logo não eram 

cabíveis propostas reformistas. A única alternativa era a ruptura com o colonialismo. A 

despeito das diferentes classes sociais de africanos (umas mais pauperizadas, outras menos), o 

fato é que todas constituíam “uma imensa classe de explorados” (DIOP, 1990, p. 46). Por esse 

motivo, o fim da exploração econômica deveria ser buscado em conjunto. 

Contudo, essa luta de independência, que tinha como principal objetivo a 

conscientização dos povos africanos, possuía muitos obstáculos em seu caminho. Um deles 

era a personalidade flutuante dos povos africanos. O negro tornou-se um ignorante da sua 

própria história, negada e deturpada pelo colonizador. Este inculcou-lhe a ideia da 

superioridade europeia. Ao perderem a noção de que o antigo Egito era uma civilização negra, 

não puderam rebater os princípios em que se baseava o “fardo do homem branco”, que 

reivindicava para si a “missão” de civilizar os selvagens africanos 

 

O negro ignora que os seus ancestrais, que se adaptaram às condições 

materiais do vale do Nilo, foram os guias mais antigos da humanidade 

na via da civilização. Ele ignora que eles foram os criadores da arte, 

da religião (em particular do monoteísmo), da literatura, dos primeiros 

sistemas filosóficos, da escrita, das ciências exatas (física, matemática, 

mecânica, astronomia, calendário etc.), da medicina, da arquitetura, da 

agricultura etc. numa época em que o resto da Terra (Ásia, Europa, 
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Grécia, Roma enfim) estava submersa na barbárie. Ignorando fatos 

históricos que lhe foram omitidos cuidadosamente, ou ensinados após 

deformação, ele acabou abraçando a visão que o ensino colonialista 

insistentemente buscou inculcar-lhe: a saber, que ele não possuía 

história ou cultura comparáveis as da Europa, que ele foi feito para 

obedecer e não para organizar ou assumir responsabilidades (DIOP, 

1990, p. 48). 

 

Como já dissemos, Diop acreditava que os historiadores modernos tinham a sua 

parcela de responsabilidade nesse estado de coisas, em especial os egiptólogos. Porque a 

história da África foi falsificada, impunha-se como tarefa obrigatória aos historiadores 

africanos levar os seus povos a desenvolverem a consciência histórica. 

Esses historiadores africanos deveriam adotar uma postura epistemológica subversiva. 

Não poderiam se resignar em assimilar o conhecimento produzido pelas universidades e pelos 

centros de pesquisa europeus: deveriam edificar de forma autônoma a sua própria cultura e a 

sua própria história. De mero objeto de estudo, o negro africano deveria se tornar sujeito 

conhecedor. Isso era válido tanto para as ciências humanas quanto para as ciências exatas. 

Para além da personalidade flutuante, a segunda série de obstáculos à tomada de 

consciência pelos povos africanos dizia respeito às barreiras étnicas, sociais, à ausência de 

meios expressivos adaptados às necessidades do mundo moderno e os problemas referentes à 

educação popular paraescolar. 

Como antídoto às barreiras étnicas, que a depender das circunstâncias históricas 

poderiam dar origem aos micronacionalismos, era preciso demonstrar o parentesco cultural 

existente entre os diversos povos de cada região africana. Esse objetivo foi perseguido por 

Diop desde a publicação do seu primeiro artigo, intitulado “Études de linguistique ouolove”, 

redigido em 1946-1947 e publicado em 1948. Nele, buscou demonstrar a origem da língua e 

do povo wolof através da linguística comparada. Constatou a origem seereer do wolof e 

identificou o parentesco cultural subjacente aos povos estabelecidos no oeste do continente 

africano, especialmente na região da Senegâmbia. 

As barreiras sociais também deveriam ser suprimidas. Cabia aos historiadores 

africanos mostrar ao povo o processo histórico responsável pela criação das distinções sociais 

e assim demonstrar o seu contrassenso nos novos tempos. As castas caracterizavam a 

organização de boa parte das sociedades africanas, constituindo, por assim dizer, um dos seus 

principais elementos culturais. Mas apesar de arraigadas na tradição, elas deveriam ser 

extirpadas. As tradições só deveriam ser preservadas nas situações em que não conflitassem 

com os princípios da independência. 
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A questão linguística também demandava uma resolução urgente. O advento do 

mundo moderno, caracterizado pela técnica e pala ciência, punha na ordem do dia a 

necessidade de modernização da mentalidade dos povos. Mas a mudança de pensamento só é 

possível mediante a transformação da língua. Sendo assim, a modernização da mentalidade 

africana dependia do desenvolvimento das línguas vernáculas. Em nenhuma hipótese elas 

deveriam ser preteridas em benefício das estrangeiras, pois já que a língua contém o gênio 

próprio de cada povo, falar a língua dos outros implicaria em abrir mão da própria 

personalidade. 

Além disso, havia o problema da educação paraescolar das massas. Como politizá-las? 

Que língua utilizar no processo educativo? Para Diop, uma educação como essa devia ser 

realizada na língua do povo, e não nas formas de expressão trazidas pelos colonizadores. 

Contudo, para que essas línguas pudessem exprimir todas as noções abstratas necessárias ao 

ensino, elas deveriam ser objeto de estudo e de melhoramentos sistemáticos. 

A terceira série de obstáculos à conscientização dos africanos dizia respeito, acima de 

tudo, à ausência de uma ideologia política que definisse com clareza os problemas que o seu 

continente atravessava. 

Identificadas as principais barreiras existentes no caminho, o próximo passo a ser dado 

pela luta de independência nacional era definir o ponto de partida dos embates políticos: a 

cidade ou o campo? 

Ao diferenciar a realidade urbana da rural, o autor partiu do princípio de que a cidade 

oferecia condições de vida um pouco melhores aos seus habitantes do que o campo. Lá a 

densidade populacional era maior, o ritmo de vida era mensal e ligado ao salário; os 

trabalhadores se sentiam mais explorados e conseguiam se organizar melhor. Não raro 

lançavam mão da greve como arma de combate. Já aqui, as injustiças sociais eram maiores, o 

ritmo de vida era anual e ligado às colheitas; a falta de percepção do camponês de estar sendo 

explorado, além da baixa densidade demográfica, tornavam-se empecilhos para a sua 

organização e sindicalização. 

Por esses motivos, Diop acreditava que o pontapé inicial das lutas políticas deveria ser 

dado pela cidade. Dela partiriam as lideranças que iriam incentivar a organização política dos 

camponeses. Ao seguir essa lógica de raciocínio, aproximava-se dos marxistas ortodoxos, que 

acreditavam na precedência da cidade sobre o campo. Sede das fábricas e local de residência 

dos operários, a cidade era por excelência, afirmavam os ortodoxos, o palco das contradições 

e das lutas sociais. 
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Dito isso, cabe levantar o seguinte questionamento: uma vez derrotado o regime 

colonial por meio da luta de independência, que alternativa política seria posta em prática? 

Para Diop, a única alternativa para a África, o único meio de garantir a sua estabilidade 

política e econômica era a criação de uma federação de estados democráticos. 

 

[...] para que a luta atinja o máximo de eficácia, devemos ser capazes 

de coordená-la na escala do continente africano, ultrapassando desse 

modo as dificuldades locais que criamos conscientemente. É da maior 

importância que os africanos se deem conta de que os problemas de 

determinada região, por mais específicos que possam parecer, são, na 

verdade, continentais. Nós, por exemplo, estamos tão ameaçados de 

desaparecer quanto os zulus da África do Sul devido ao fascismo. Por 

outro lado, uma África negra independente só alcançará a estabilidade 

econômica e política se sua extensão for do Saara à Cidade do Cabo. 

Os Trópicos são pobres e não podem resistir sem as bacias do Equador 

e da Cidade do Cabo. Sendo assim, caso essas duas regiões caiam sob 

o golpe do fascismo, que assim seria transplantado para a África, o 

resto do continente negro se tornaria uma presa fácil. Portanto, é 

importante colocar como princípio a ideia de uma Federação de 

Estados Democráticos Africanos, cujas fronteiras vão do Saara à 

Cidade do Cabo, passando pelo chamado Sudão “anglo-egípcio” 

(DIOP, 1990, p. 56-57). 

 

A passagem destacada acima registra a primeira menção escrita de Cheikh Anta Diop 

ao Estado federal continental como alternativa política africana. Adepto do pan-africanismo 

continental, Diop defendia a supressão das fronteiras arbitrárias herdadas da Conferência de 

Berlim (1884-1885). Elas deveriam ser repensadas e substituídas por limites mais compatíveis 

com as necessidades políticas e econômicas dos territórios africanos. 

Em 1955, a alternativa pan-africana foi retomada pelo intelectual senegalês e discutida 

com maior profundidade no artigo “Alerte sous les Tropiques”. Aqui, discorreu sobre o 

potencial energético do continente africano e defendeu que ele possuía vocação industrial. 

As pesquisas mais atualizadas da década de 1950 eram unânimes em afirmar a riqueza 

mineral e energética do continente africano. Isso não era, aliás, nenhuma novidade: a África 

despertou a cobiça dos países industrializados europeus nos séculos XIX e XX justamente por 

possuí-los em abundância. A novidade era que o mapeamento dessas riquezas passou a 

integrar as ambições emancipacionistas dos próprios africanos, que além de gerenciar a 

política das suas sociedades, também pretendiam dirigir as suas economias. 

Sendo assim, Diop se deteve sobre as fontes de energia africana da sua época, a saber, 

a hidráulica, a solar, a atômica, a termonuclear, a eólica, a térmica dos mares, a maremotriz e 

a hulha vermelha. O petróleo não foi objeto das considerações do autor. Isso se deve ao fato 
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de as jazidas petrolíferas encontradas na África até aquele momento ainda serem insuficientes. 

Elas só entrariam em cena para desempenhar um papel significativo na economia africana 

anos depois. 

É praticamente dispensável dizer que a existência de tantos recursos energéticos como 

os que a África possuía não se fazia acompanhar de um padrão de vida adequado para a 

maioria dos habitantes do continente. Assim como as veias da América Latina estavam 

abertas, sendo as suas riquezas escoadas para os países centrais, sede das principais empresas 

transnacionais, deixando para trás subdesenvolvimento e dependência econômica, também a 

África se encontrava acossada pela mesma política econômica espoliatória. Se, por um lado, o 

potencial da energia hidráulica africana alcançava a cifra de 2/3 da potência mundial, por 

outro, o continente se via ameaçado por diversos projetos de origem estrangeira que visavam 

explorar esse recurso
10

. 

Outro assunto abordado por Diop concernia à demografia africana. Tanto em números 

relativos quanto em absolutos, a população que habitava a África em meados do século XX 

era uma das menores do mundo. Entre os fatores que explicam o maior despovoamento desse 

continente em relação aos demais estão, certamente, o tráfico europeu de escravos. Praticado 

por séculos, o “comércio de almas” implicou na maior transmigração forçada de povos de um 

lado para o outro do Atlântico. Seus efeitos para o continente africano não se restringiram à 

época da sua vigência: ainda podiam ser sentidos nos anos 1950.  

Diante de uma situação como essa, reforçada pelas precárias condições sanitárias em 

que se encontrava a população, a alternativa proposta pelo autor foi a aplicação de uma 

política sistemática de repovoamento. Isso se tornava ainda mais grave diante do fato 

colonial: a entrada de colonos, significativa na África do Sul, por exemplo, ampliava a 

sujeição dos autóctones. 

O grau de instrução dos povos aqui considerados também era ínfimo. Diop trabalhava 

com uma cifra que variava entre 90% e 100%, a depender da região
11

. 

                                                 
10

 Na década de 1950, havia projetos para a exploração da energia hidráulica nas seguintes bacias 

africanas: Baixo Congo, Alto Congo, Rio Nilo e Alto Volta. 

 
11

 Se a colonização da África encontrava a sua justificava na missão civilizatória, então Michael 

Hamenoo estava certo ao dizer que ela fracassou: “Nem a tão auto-outorgada missão civilizadora dos europeus 

obteve sucesso, ocasião em que os sacerdotes católicos, na virada do século, decapitaram „hereges‟ nativos e 

desfilaram pelas comunidades com suas cabeças cortadas e empaladas pour encourager les autres – ou seja, para 

que o restante da população, intimidada, se convertesse à força ao catolicismo. O Congo Belga conseguiu o triste 

recorde de ser o único país a contar com o grande número de dois homens com educação superior no momento 

de sua independência, em 1960. Um deles era sacerdote, o outro, professor primário.” Ver HAMENOO, 

Michael. “A África na ordem mundial” in: A matriz africana no mundo. São Paulo: Selo Negro, 2008. Pp. 122. 
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Do mesmo modo, o desenvolvimento econômico africano era um dos mais baixos do 

mundo. A média do consumo anual de energia elétrica por habitante era quase nulo em 

comparação a países de outros continentes, como, por exemplo, Estados Unidos, na América, 

e Bélgica e França, na Europa. 

Ao refletir sobre a organização política e social dos povos africanos, o autor se deteve 

um pouco mais sobre os sindicatos, que se faziam presentes na África ocidental, central e 

meridional. Todavia, os sindicatos africanos não estavam articulados entre si; eles careciam 

de uma coordenação que potencializasse as suas lutas. A explicação para essa situava passava 

necessariamente pelas fronteiras coloniais. Ao se lançarem na luta trabalhista, os 

trabalhadores africanos acertaram ao agir localmente, mas erraram ao não pensar na dimensão 

continental, global dos problemas que enfrentavam. 

 Depois, o assunto para o qual o autor chamou a atenção foi as relações internacionais. 

Segundo Diop, três forças pretendiam dirigir os destinos africanos e controlar os seus recursos 

naturais: a Europa colonialista, os Estados Unidos e o mundo árabe. 

Os Trópicos africanos deveriam ficar em estado de alerta diante das renovadas formas 

de dominação europeia. Na França, por exemplo, o General De Gaulle pôs em prática uma 

série de medidas assimilacionistas que tinham por objetivo dissuadir os colonos dos seus 

anseios independentistas. Por esse motivo, enquanto colônias anglófonas como Costa do Ouro 

(atual Gana) e Nigéria já defendiam claramente a sua emancipação na década de 1950, na 

África francófona, no mesmo período, falava-se mais em União Francesa do que em luta de 

independência. 

Além do perigo constante representado pelo colonialismo europeu, a penetração norte-

americana era outra ameaça que se fazia iminente. Eram parcas as matérias primas de que 

dispunham os Estados Unidos. Por esse motivo, continentes como a Ásia e, sobretudo, a 

África tinham tudo para despertar os interesses econômicos norte-americanos. A subordinação 

a esse país era tudo o que os africanos deveriam evitar: ademais, lá se eletrocutava ou 

linchava em média um negro por semana. O regime de segregação racial vigente na América 

do Norte não deixava nada a dever ao apartheid vigente na África do Sul. 

A outra ameaça era representada pelo mundo árabe. Caso os povos árabes da África do 

Norte se sentissem mais próximos dos árabes do Próximo Oriente, acreditava Diop, a criação 

de um Estado árabe afro-asiático se constituiria em uma nova ameaça para o resto do 

continente africano. 
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Se uma federação de Estados árabes se estender como rastro de 

pólvora por toda a África do Norte e englobar a Líbia para, em 

seguida, se ligar com o mundo árabe do Próximo Oriente, a África 

Negra será relegada para o polo sul como se fosse para o fundo de um 

abismo. Mas, ao contrário, caso os árabes que vivem na África não 

sejam racistas e não possuam segundas intenções imperialistas, nada 

se opõe à sua federação com o resto da África Negra no seio de um 

Estado multinacional. De todo modo, é o que esperamos que aconteça 

(DIOP, 1990, p. 95). 

 

A postura de determinados intelectuais africanos, a exemplo de Cheikh Anta Diop, em 

relação aos árabes norte-africanos era de circunspecção. Como dissemos no primeiro capítulo, 

a partir de 1945 o pan-africanismo e o pan-arabismo foram se aproximando gradativamente, o 

que se traduziu em uma maior cooperação entre os povos estabelecidos ao norte e ao sul do 

Saara. Nesse processo, desempenhou papel particularmente importante a Revolução Egípcia, 

ocorrida em 1952 – apenas três anos antes, portanto, da publicação do artigo em que Diop deu 

o alertou contra o “perigo árabe”. Desde então, a condução da política egípcia coube a Gamal 

Abdel Nasser, para quem os mundos árabe, muçulmano e africano deviam se unir, tendo 

como referencia o Egito, sua zona de confluência. Do ponto de vista das relações externas, 

verificou-se uma significativa reorientação da postura egípcia a respeito dos povos africanos. 

O mandatário egípcio chamou a atenção dos seus compatriotas para que não se mantivessem 

alheios às lutas sangrentas contra o colonialismo travadas no sul. Durante o seu período de 

governo, um apoio efetivo seria fornecido aos movimentos de libertação africanos. A criação 

de um Estado federal pan-africano, indo do Cairo à Cidade do Cabo, parecia um sonho 

possível de se realizar. 

 

 

 

 

 



 

45 

 

CAPÍTULO 4 – DEBATES SOBRE CULTURA E HISTÓRIA DA 

ÁFRICA 

 

 

O objetivo deste capítulo é recuperar o debate realizado por alguns intelectuais negro-

africanos e afro-americanos em relação à ideia de unidade cultural africana. Do mesmo modo, 

discute as diferentes perspectivas a respeito do papel da história no processo libertação da 

África do jugo colonialista. 

 

As críticas de Frantz Fanon 

  

Em 1961, no clássico Os condenados da terra, Frantz Fanon analisou se era legítima a 

reivindicação de uma nação pelos intelectuais negro-africanos. Mais precisamente no quarto 

capítulo da obra, intitulado “Sobre a cultura nacional”, ele se voltou para as motivações 

subjacentes ao renovado e apaixonado interesse dos intelectuais colonizados pela cultura 

nacional anterior à chegada dos europeus, portanto, pela história da África pré-colonial
12

. 

Segundo Fanon, 

 

Ao colonialismo não basta encerrar o povo em suas malhas, esvaziar o 

cérebro colonizado de toda forma e todo conteúdo. Por uma espécie de 

perversão da lógica, ele se orienta para o passado do povo oprimido, 

deforma-o, desfigura-o, aniquila-o. Essa tarefa de desvalorização da 

história do período anterior à colonização adquire hoje sua 

significação dialética (FANON, 1979, p. 175). 
 

A significação dialética referida por Fanon é a atitude inversa adotada pelos 

intelectuais colonizados. Se o colonizador desvalorizou e até mesmo negou a sua história, 

doravante o colonizado a afirma e valoriza. Mas o que o autor em questão pretende destacar é 

o sentimentalismo e idealismo que moviam os nacionalistas negro-africanos, que se tornaram, 

assim, os historiadores da descolonização. 

Contudo, mesmo julgando-a idealizada, Fanon compreendia o papel desempenhado 

por essa história na situação em que se encontrava o continente africano, pois 

                                                 
12

 Não foi por acaso que Cheikh Anta Diop publicou em 1960 o livro  L’Afrique noire pre-coloniale. De 

fato, os intelectuais do período nutriam uma ojeriza pela então realidade colonial africana, e se voltaram para o 

passado pré-colonial em busca de referências para a reconstrução do continente africano em processo de 

descolonização. 
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[...] a reivindicação do intelectual colonizado não é um luxo mas a 

exigência de um programa coerente. O intelectual colonizado que 

situa seu combate no plano da legitimidade, que quer fornecer provas, 

que aceita desnudar-se para melhor exibir a história de seu corpo, está 

condenado a esse mergulho nas entranhas de seu povo (FANON, 

1979, p. 175). 

 

Além disso, Fanon percebeu outra característica desse mergulho nacionalista: ele não 

era especificamente nacional. Por mais que a afirmação possa parecer contraditória, é 

particularmente apropriada para o caso africano. Em outras palavras, o nacionalismo que 

levou os intelectuais colonizados a se voltarem para o passado do seu povo se deu em escala 

continental. Seus sonhos eram grandiosos, suas ambições também. Seu objetivo era a 

libertação da África como um todo, o que implicava na abstração das particularidades 

regionais e locais. 

 

O mergulho não é especificamente nacional. O intelectual colonizado 

que resolve travar combate com as mentiras colonialistas, há de lutar 

em escala continental. O passado é valorizado. A cultura, que é 

arrancada do passado para ser exibida em todo o seu esplendor, não é 

a de seu país. O colonialismo, que não graduou seus esforços, nunca 

cessou de afirmar que o negro é um selvagem, e o negro para ele não 

era nem angolano nem nigeriano. Falava do Negro. Para o 

colonialismo, este vasto continente era uma toca de selvagens, uma 

região infestada de superstições e fanatismo, fadada ao desprezo, 

atingida pela maldição de Deus, terra de antropófagos, terra de negros. 

A condenação do colonialismo é continental. A afirmação, feita pelo 

colonialismo, de que a noite humana caracterizou o período colonial, 

refere-se ao conjunto do continente africano. Os esforços do 

colonizado para se reabilitar e escapar à dentada colonial inscrevem-se 

logicamente numa perspectiva que é a mesma do colonialismo. O 

intelectual colonizado que se afastou o bastante da cultura ocidental e 

teima em proclamar a existência de uma cultura não o faz nunca em 

nome de Angola ou do Daomé. A cultura que é afirmada é a cultura 

africana. O negro que jamais foi tão negro como a partir do instante 

em que esteve sob o domínio do branco, quando resolve dar 

testemunho de cultura, fazer obra de cultura, percebe que a história 

lhe impõe um terreno determinado, que a história lhe indica um 

caminho preciso e que lhe cumpre manifestar uma cultura negra 

(FANON, 1979, p. 175; grifo nosso). 

 

Chegamos aqui ao ponto nodal da crítica fanoniana. A diluição das especificidades dos 

diversos povos negro-africanos e afro-americanos numa visão homogeneizadora e racializada 

de suas histórias configurou-se como o principal equívoco dos defensores da unidade cultural. 

“Essa obrigação histórica em que se acham os homens de cultura africanos de racializar suas 
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reivindicações, de falar mais de cultura africana que de cultura nacional, vai conduzi-los a um 

beco sem saída” (FANON, 1979, p. 178). 

Desse modo, Fanon mirou a Sociedade Africana de Cultura - SAC
13

. Segundo ele, em 

parte ela havia sido fundada por intelectuais negros para fazer frente à sua correlata europeia, 

a Sociedade Europeia de Cultura (SEC). Porém, teria fracassado em seus objetivos 

primordiais, que giravam em torno da afirmação da existência de uma cultura africana e da 

realização de seu inventário no interior das diversas nações africanas, além de demonstrar o 

seu dinamismo interno. Ao contrário disso, ela teria descambado pelo caminho das 

manifestações culturais exibicionistas, ao passo que a gota d‟água viria com a elaboração do 

conceito de negritude. A SAC chegava, assim, ao cúmulo do absurdo: tentava abarcar a 

totalidade cultural do mundo negro, incluindo a diáspora. 

A negritude foi um movimento literário politicamente engajado que pregava o retorno 

às raízes africanas e a valorização da identidade negra. Não foi bem aceita por Fanon, que a 

rejeitou com base no argumento de que ela pretendia hegemonizar a definição do ser negro: a 

ideia de uma identidade negra afigurava-se aos olhos desse autor como uma concepção não 

histórica incapaz de contemplar os problemas específicos com os quais se defrontavam os 

negros nas diversas realidades nacionais africanas e na diáspora americana. O problema todo 

residia no fato de que, 

 

Na África, o esforço do homem de cultura é um esforço negro-

africano ou árabe-muçulmano. Não é especificamente nacional. A 

cultura está cada vez mais separada da atualidade. Ela encontra 

refúgio numa fogueira passionalmente incandescente e dificilmente 

abre caminhos concretos que seriam, contudo, os únicos capazes de 

lhe proporcionar os atributos de fecundidade, homogeneidade e 

densidade (FANON, 1979, p. 180). 
 

Antes de avançarmos na crítica formulada por Fanon ao nacionalismo negro-africano, 

é preciso chamar a atenção do leitor para a tendenciosa associação estabelecida por ele entre a 

Sociedade Africana de Cultura e o movimento da negritude. A SAC era heterogênea em sua 

composição, compreendendo intelectuais não apenas africanos, mas também europeus e 

                                                 
13

 A Sociedade Africana de Cultura – SAC foi fundada pelo senegalês Alioune Diop em 1947, junto 

com a revista e, mais tarde, editora Présence Africaine, com sede simultânea em Paris e em Dakar. O objetivo da 

SAC era promover a descolonização da história da África e a valorização da sua cultura. Seus principais 

membros eram intelectuais negro-africanos de orientação marxista e pan-africanista com formação europeia. 

Eles empregavam as técnicas de pesquisa histórica aprendidas na Europa para estudar a trajetória histórica 

africana a partir de um viés não eurocêntrico. O historiador inglês J. D. Fage destacou a fundação da SAC como 

um momento importante na evolução da historiografia africana. Ver: FAGE, J. D. “A evolução da historiografia 

da África” in: História Geral da África, vol. I. Brasília: 2010. Pp. 20. 
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americanos de múltiplas origens étnicas e defensores de diferentes pontos de vista. Dela 

participavam tanto os poetas Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor, os dois maiores ícones 

da negritude, quanto o filósofo Jean-Paul Sartre e o historiador Cheikh Anta Diop, por 

exemplo. 

A respeito de Diop e de Senghor, ambos senegaleses, podemos dizer que, na África, 

jamais houve duas formas de pensamento tão polarmente opostas e inconciliáveis do que as 

suas. Não poderemos nos aprofundar neste assumo, porém podemos dizer que, se para o 

Senghor a explicação do negro e da África demandava o verbo ser, ao partir do princípio de 

que havia uma essência negra, para Diop o verbo mais apropriado era o estar, pois para ele o 

negro era um fenômeno histórico sujeito às intempéries do tempo. Enquanto o primeiro 

apostava em um pacto com a antiga metrópole francesa no campo cultural, político e 

econômico (a chamada União Francesa), o segundo defendia uma ruptura completa. Sendo 

assim, é lícito supor que Fanon, ao criticar os membros da SAC envolvidos no projeto de 

valorização da cultura africana, ignorou as divergências existentes entre eles e cometeu o erro 

de homogeneizá-los atrás do conceito de negritude? Ao que tudo indica sim. 

Voltando ao texto de Os condenados da terra, destaquemos os termos em que seu 

autor classifica a evolução das obras dos escritores colonizados. Ele as divide em três fases: a 

primeira corresponde à assimilação da cultura do colonizador pelo colonizado; é 

assimilacionista. Na segunda, o colonizado volta-se para o seu próprio passado, que é 

valorizado; é saudosista. Na terceira e última fase, o colonizado lidera o povo no combate ao 

regime colonial; sua literatura torna-se combativa. 

Chegamos, aqui, a ideia que Fanon fazia de Cheikh Anta Diop. Para ele, a obra deste 

último representaria o esforço do intelectual colonizado em superar o colonialismo. Contudo, 

ao mergulhar no passado em busca das origens negras e africanas do antigo Egito, não teria 

conseguido transpor os limites impostos pelo regime vigente e teria permanecido preso à 

lógica dominante.  Em momento algum Diop é citado nominalmente, contudo é exatamente 

ele que é mirado em algumas passagens particularmente incisivas do livro. Em determinada 

passagem Fanon escreveu que 

 

O homem de cultura, em vez de partir em busca dessa substância [a 

autêntica cultura popular], vai deixar-se hipnotizar pelos farrapos 

mumificados que, estabilizados, significam pelo contrário a negação, o 

excesso, a ficção (FANON, 1979, p. 186). 

 

E, mais à frente: 
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Não é suficiente portanto mergulhar no passado do povo para aí 

encontrar elementos de coesão em face dos empreendimentos 

falsificadores e negativos do colonialismo. [...] Os homens de cultura 

africanos que se batem ainda em nome da cultura negro-africana, que 

multiplicaram os congressos em consideração à unidade dessa cultura, 

devem hoje perceber que sua atividade se reduz a confrontar 

fragmentos ou comparar sarcófagos (FANON, 1979, p. 194; grifo 

nosso). 

 

Destacamos as expressões “farrapos mumificados”, “confrontar fragmentos” e 

“comparar sarcófagos” porque são elas que nos permitiram identificar, no contexto em que 

estão inseridas, as referências indiretas à Diop. Elas não foram utilizadas no texto por acaso. 

Fanon conhecia a obra egiptólogo senegalês e certamente o tinha em mente quando formulou 

suas críticas à concepção de história africana baseada na unidade cultural. 

 

A réplica de Cheikh Anta Diop 

 

As críticas que Fanon dirigiu a homens de cultura e a historiadores como Diop não 

eram originais. No prefácio à primeira edição de Nations nègres et Culture, publicado em 

1954, Diop já se defendia das críticas que reapareceriam, em 1961, em Os condenados da 

terra.
14

 E contra-atacava: era a ignorância do seu verdadeiro passado que levava boa parte dos 

intelectuais negro-africanos a não conferirem à busca da história da África o seu devido valor. 

Desse modo, Diop identificou quatro tendências entre esses intelectuais historiograficamente 

alienados. Em primeiro lugar vinha o grupo dos “Cosmopolitas-cientistas-modernizadores”. 

Mesmo possuindo algumas variantes internas, os membros deste grupo, em sua maioria não 

cientistas e apontados como os mais alienados de todos, se caracterizavam pela defesa 

intransigente da assimilação cultural. O passado africano deveria ser trocado pela 

modernidade ocidental. 

O equívoco dos intelectuais que defendiam essa linha de pensamento residiria em sua 

incapacidade de compreender que a “modernização” e a “preservação das fontes vivas do 

passado” não eram fenômenos necessariamente excludentes, e sim complementares. Para 

Diop, 

                                                 
14

 No artigo “Racismo e cultura”, escrito por Fanon por ocasião do primeiro Congresso dos Escritores e 

Artistas Negros, realizado em 1956 em Paris, ele já havia problematizado o retorno do “oprimido” a sua própria 

cultura e ao passado anterior à chegada do “opressor”, porém de forma breve e genérica. Por esse motivo, 

optamos por trabalhar a perspectiva do autor a partir do livro Os condenados da terra, onde ela aparece de forma 

mais desenvolvida e detalhada. 
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Vê-se, portanto, que “modernismo” não é sinônimo de ruptura com as 

fontes vivas do passado. Ao contrário, quem fala em “modernismo” 

fala em “integração de elementos novos” tendo em vista alcançar o 

nível dos outros povos. Por sua vez, quem fala em “integração de 

elementos novos” tem em seu horizonte um meio integrador, que nada 

mais é do que a sociedade baseada no passado, não em sua dimensão 

morta, e sim em sua dimensão viva e vigorosa, isso quando ele é 

devidamente estudado a fim de permitir que o povo se reconheça nele 

(DIOP, 1999, p. 16). 

 

 Após falar dos “cosmopolitas-cientistas-modernizadores”, Diop abordou o segundo 

tipo de intelectual negro africano. Tratava-se “do intelectual que se esqueceu de cuidar de sua 

formação marxista ou que estudou a teoria marxista superficialmente a ponto de jamais ter 

pensado em adaptá-la à realidade social específica de seu país.” (DIOP, 1999, p. 18-19). Era o 

tipo de intelectual de esquerda que via os estudos históricos e culturais como idealismo estéril, 

e que assimilava os seus realizadores às noções de reacionário, burguês, racista e até mesmo 

nazista. 

Diop refutou os argumentos dessa tendência deixando claro que os estudos históricos e 

culturais em curso eram pautados pela objetividade científica, portanto não decorriam de uma 

projeção sobre o passado. Do mesmo modo, argumentou que a necessidade de conhecer a 

própria história e de preservar a cultura nacional não estava em desacordo com a teoria 

marxista.  Citou o exemplo da China, onde, a despeito do comunismo, optou-se pela 

manutenção da escrita milenar hieroglífica em lugar da adoção da alfabética, ciente que o país 

estava da necessidade de preservar seus elementos culturais face à ocidentalização. 

O terceiro grupo analisado por Diop foi o dos “antinacionalistas formalistas” 

franceses. Como membros da burguesia metropolitana, defenderam o nacionalismo em seu 

país, mas se posicionavam contra o seu renascimento nas colônias. A maior dificuldade desse 

grupo era imaginar a França sem o seu império colonial, que pretendia manter por meio de 

renovadas estratégias. 

O argumento utilizado por membros dessa vertente de que o nacionalismo estaria 

ultrapassado devido à interdependência da economia, foi rebatido pelo autor ao colocar a 

questão da reformulação das fronteiras herdadas do regime colonial. Sem ignorar essa 

característica da economia internacional, que tendia a sufocar os pequenos Estados-nação, 

propôs como alternativa um Estado africano de dimensões continentais: 
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É fácil provar que a independência das pequenas colônias do Senegal, 

da Costa do Marfim, do Togo, do Daomé e de tantas outras será uma 

mera ilusão, pois logo irão sofrer toda sorte de pressão externa e 

cairão automaticamente, em função do jogo das forças econômicas, na 

órbita de influência de uma grande potência. A alternativa federal 

supera essa objeção (DIOP, 1999, p. 21).  

 

Por fim, o quarto e último grupo de intelectuais considerado não recebeu um epíteto 

específico. Contudo, a forma como os seus membros foram descritos autoriza-nos a chamá-

los de pragmáticos. Valorizavam com exclusividade a luta pelas condições materiais de 

existência, que não poderiam ser supridas pela história ou pela cultura. 

Como acabamos de ver, foram as críticas dos intelectuais negro-africanos e dos 

intelectuais metropolitanos à valorização da história e à defesa da cultura nacional africanas 

que levou o autor de Nations nègres et culture a transformar o prefácio desse livro numa 

espécie de réplica. Acreditamos que o principal objetivo do autor ao responder às críticas foi 

demonstrar o seu engajamento político em favor da libertação do continente africano, ao 

mesmo tempo em que se empenhava na redescoberta de seu passado. 

 

A opinião de Joseph Ki-Zerbo 

 

Ao contrário do que alegava boa parte dos críticos, a opção pela pesquisa histórica não 

era “um pretexto sutil para se furtar às tarefas da atualidade” (KI_ZERBO, 2010, p. XXXIII). 

Do ponto de vista de outro historiador do período, Joseph Ki-Zerbo, 

 

Todos os males que acometem a África hoje, assim como todas as 

venturas que aí se revelam, resultam de inumeráveis forças 

impulsionadas pela história. E da mesma forma que a reconstituição 

do desenvolvimento de uma doença é a primeira etapa de um projeto 

racional de diagnóstico e terapêutica, a primeira tarefa de análise 

global do continente africano é histórica. A menos que optássemos 

pela inconsciência e pela alienação, não poderíamos viver sem 

memória ou com a memória do outro. Ora, a história é a memória dos 

povos (KI-ZERBO, 2010, p. XXXIII). 
 

Contudo, o papel da história como alavanca do desenvolvimento africano não se 

restringia a reconstituição das doenças que acometeram o continente, como as escravidões e 

os colonialismos. Isso, aliás, por si só já justificaria o empreendimento. Para além de 

identificá-las, possuía a prerrogativa de intervir cirurgicamente. Diante da doença mental 

representada pela alienação dos povos africanos, 
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Esse retorno a si mesmo pode, aliás, revestir-se do valor de uma 

catarse libertadora, como acontece com o processo de submersão em 

si próprio efetivado pela psicanálise, que, ao revelar as bases dos 

entraves de nossa personalidade, desata de uma só vez os complexos 

que atrelam nossa consciência às profundezas do subconsciente (KI-

ZERBO, 2010, p. XXXIII). 
 

Diante da materialidade dessa patologia, em face da qual o trabalho do historiador-

psicanalista assume importância capital, como entender o posicionamento circunspecto 

adotado pelo psiquiatra Frantz Fanon, que, tal como dissemos anteriormente, não via na 

pesquisa histórica uma estratégia de luta eficaz? 

O que explica a postura de Fanon é o seu pensamento dicotomizado e a sua concepção 

rígida do materialismo histórico. Haveria uma base material ou infraestrutura a determinar o 

conjunto de ideias ou a superestrutura da sociedade. A alienação – principal característica dos 

colonizados na primeira fase do regime colonial – teria sido o resultado direto da situação 

material de dependência econômica e militar. Do mesmo modo, é a reconquista dos meios 

materiais de existência perdidos que garantem o nascimento de um homem novo sobre o 

cadáver do colonizado. Contudo, esse nascimento só pode ser realizado pelas mãos da parteira 

da história. “A violência é, dessa maneira, compreendida como a mediação régia. O homem 

colonizado liberta-se na e pela violência.” (FANON, 1979, p. 66). 

A autêntica cultura nacional não é aquela que o intelectual colonizado 

deliberadamente foi buscar no passado pré-colonial. Ao contrário, ela é recriada, remodelada 

ou até mesmo parida no seio da luta revolucionária pela independência.  

 

Literatura de combate, literatura revolucionária, literatura nacional. 

No curso dessa fase, um grande número de homens e mulheres que até 

então jamais haviam pensado em fazer obra literária, agora que se 

vêem colocados em situações excepcionais, na prisão, nas matas ou 

aguardando a execução, sentem a necessidade de falar de sua nação, 

de compor a frase que exprime o povo, de se fazer porta-voz de uma 

nova realidade em atos (FANON, 1979, p. 185). 
 

Se a base material determina a cultura, o único método de libertação disponível ao 

homem colonizado é a luta revolucionária. Nessa perspectiva, optar pela valorização do 

passado como estratégia de luta é um idealismo ineficaz, pois significa atribuir ao abstrato o 

poder de transformar a concretude das coisas. 

Aqui reside a diferença entre Fanon e Diop. Este último partia do pressuposto de que o 

primeiro passo para a efetiva libertação dos povos africanos seria a conscientização histórica. 
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Haveria uma unidade cultural comum a todos os povos negros então dispersos pela África, 

unidade essa que uma vez conhecida se traduziria em uma reaproximação. No plano político, 

ela fundamentaria um Estado federal pan-africano, no seio do qual a posse dos meios 

materiais de existência estariam garantidos. Se “O uso da alienação cultural é tão antigo 

quanto o mundo. Toda vez que um povo pretende dominar outro, a utiliza” (DIOP, 1999, p. 

14) então é pré-requisito 

 

[...] que os africanos se debrucem sobre sua própria história e 

civilização e as estudem para melhor se conhecerem: assim, o 

verdadeiro conhecimento do seu passado vai lhes permitir transformar 

essas armas culturais em algo ultrapassado, grotesco e desde já 

inofensivo (DIOP, 1999, p. 15). 
 

 

A perspectiva de Aimé Césaire 

 

A pretensa cisão entre infraestrutura e superestrutura e o papel determinante da 

primeira sobre a segunda estiveram no âmago das discussões sobre cultura negro-africana e 

cultura nacional. Em 1956, no Primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros realizado 

em Paris, um dos arautos da negritude, o poeta Aimé Césaire, interveio com a comunicação 

“Culture et Colonisation”. Nela, respondia à problemática levantada tanto pelos amigos 

quanto pelos inimigos da causa de libertação africana, que alegavam não existir uma cultura 

negro-africana, mas tão somente culturas nacionais, e que puseram em questão a própria 

realização do congresso. 

Césaire buscou dirimir o problema através do refinamento conceitual. Segundo ele, só 

há cultura nacional e esta tende ao particularismo, todavia o mesmo não é válido para a 

civilização, que é mais genérica e define-se como o denominador comum das culturas. Se é 

evidente a existência de uma cultura nacional francesa, uma cultura nacional italiana, inglesa, 

espanhola, alemã, russa etc., cada qual com suas especificidades, também é evidente uma 

série de elementos comuns a todas elas que nos autoriza a reuni-las sob o conceito de 

civilização europeia. De acordo com Césaire, 

 

É pela mesma razão que podemos falar de uma grande família de 

culturas africanas que merece o nome de civilização negro-africana e 

que cobre as diferentes culturas específicas de cada país da África. E 

sabemos que os avatares da história fizeram com que o campo dessa 

civilização, ou seja, a sua área, transpusesse significativamente os 
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limites desse continente, de modo que podemos falar que no Brasil ou 

nas Antilhas (tanto no Haiti quanto nas Antilhas francesas), ou mesmo 

nos Estados Unidos, há focos, pelo menos franjas dessa civilização 

negro-africana (CÉSAIRE, 1963, p. 16-17). 

 

Césaire argumentou que a ideia de uma civilização negro-africana não havia sido 

concebida para sustentar a causa de libertação. Ela decorria da abordagem sociológica, 

portanto científica, do problema. Desse modo, partilhava do conceito de civilização definido 

pelo sociólogo francês Marcel Mauss, que a entendia como um conjunto de fenômenos 

suficientemente numerosos e estruturais que se estendesse por um número considerável de 

territórios. 

Enquanto a civilização é genérica, a cultura é específica. Assim, as civilizações feudal, 

capitalista e socialista, por exemplo, poderiam dar origem a diferentes tipos de cultura em seu 

interior. Ao fazer essa consideração, Césaire exprimiu o seu ponto de vista a respeito das 

relações entre a infraestrutura e a superestrutura nos seguintes termos: 

 

[...] é correto dizer que existe uma civilização feudal, uma civilização 

capitalista e uma civilização socialista. Contudo, salta aos olhos que 

no terreno de uma mesma economia a vida, a paixão da vida, o 

impulso da vida de cada povo planta culturas muito diferentes. Isso 

não quer dizer que não haja um determinismo da base sobre a 

superestrutura. Isso quer dizer que a relação da base com a 

superestrutura nunca é simples, tampouco pode ser simplificada 

(CÉSAIRE, 1963, p. 18). 

 

Se bem que ainda preso à noção de superestrutura como resultado da infraestrutura, o 

que implica em dizer que as considerava como fenômenos separados (economia de um lado, 

cultura do outro), pelo menos Césaire era mais flexível e reconhecia a complexidade das 

relações estabelecidas entre ambas. Ao considerá-las no regime colonial, pôde atribuir à 

valorização da cultura papel de destaque nas lutas pela independência. Se neste aspecto se 

distanciava de Fanon, que via aquelas relações de forma mais rígida, o mesmo não ocorria em 

relação à Diop: 

 

Não me estenderei sobre os historiadores, nem sobre os historiadores 

da colonização, nem acerca dos egiptólogos, pois é demasiado óbvio o 

caso dos primeiros e, quanto aos segundos, o mecanismo de sua 

mistificação foi definitivamente desmontado por Cheikh Anta Diop, 

em seu livro Nations nègres et Culture, o mais audacioso que um 

negro jamais escreveu e que servirá, sem dúvida alguma, para o 

despertar da África (CÉSAIRE, 1955, p. 21). 
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Se no terceiro quartel do século XX prevaleceu a ideia de unidade cultural africana, 

isso não quer dizer que não tenha havido vozes dissonantes que defendessem a tese contrária, 

isto é, a diversidade de culturas africanas. O mesmo vale para a valorização do passado das 

sociedades africanas, visto como essencial para a conscientização dos povos africanos por 

uns, e como totalmente dispensável por outros. É o que revelam as divergências entre Fanon, 

Diop, Césaire e Ki-Zerbo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na introdução desta monografia fizemos referência às críticas que Ciro Flamarion 

Cardoso dirigiu à Cheikh Anta Diop. Para Cardoso, Diop teria fracassado enquanto 

historiador ao não separar a pesquisa histórica das suas convicções políticas pan-africanas. 

Críticas análogas a essas foram feitas por outros autores, todos eles imbuídos do mesmo 

propósito, a saber, diminuir a importância historiográfica do legado diopiano. 

Ao dialogarmos com Antônio Gramsci, Jean-Paul Sartre e Edward Said buscamos 

demonstrar que a aliança entre ciência e militância, longe de se constituírem em defeitos, são 

qualidades dos intelectuais. Para o primeiro, cabe aos intelectuais orgânicos a função de 

organizar a cultura e sistematizar os anseios que o seu grupo de origem lhe ofereceu de 

maneira desorganizada. Para o segundo, é justamente quando o técnico do saber prático ousa 

sair do seu domínio e criticar a ordem estabelecida que ele se transforma em um intelectual. 

Ao passo que o terceiro, ao falar das representações dos intelectuais, nos leva a pensar nos 

indivíduos que defendem publicamente seus pontos de vista, não para atender a fins pessoais, 

mas para convencer a sociedade sobre determinadas ideias, não hesitando em falar verdades 

ao poder. 

A definição gramsciana de intelectual orgânico nos permitiu lançar luz sobre uma das 

facetas de Cheikh Anta Diop. Ao se reconhecer como parte daquela “imensa massa de 

explorados” negro-africanos, ele partiu do seu grupo de origem para construir uma hegemonia 

que levasse os seus pares a se engajarem na constituição de um Estado federal pan-africano. 

Nesse ínterim, buscou convencer particularmente os líderes políticos e os intelectuais 

africanos, ao partir do princípio de que 

 

É a conjuntura histórica que obriga nossa geração a resolver em uma 

perspectiva positiva o conjunto dos problemas vitais que se interpõe à 

África, em particular o problema cultural. Se ela desistir, passará à 

história da evolução do nosso povo como a geração de demarcação 

que não foi capaz de assegurar a sobrevivência cultural e nacional do 

continente africano; aquela que, por sua cegueira política e intelectual, 

terá cometido o erro fatal a nosso futuro nacional: será a geração 

indigna por excelência, a que não estará à altura das circunstâncias 

(DIOP, 1974, p. 28). 

 

Vemos nessa passagem que Diop atribuía a si e aos demais intelectuais da sua geração 

a função de resolver os problemas africanos, entre os quais destacou o cultural. Este 
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compreendia o tratamento do mosaico linguístico africano, visto como uma barreira à 

unificação política. 

Diop também foi um técnico do saber prático que em determinado momento da sua 

vida se deu conta das contradições sociais e decidiu usar seus saberes em defesa da mudança.  

Já sabemos que além de físico e químico ele era historiador, e que suas ideias políticas o 

levaram a criticar o colonialismo e propor o pan-africanismo como solução para a África. 

Do mesmo modo, Diop se posicionou publicamente em defesa das suas ideias, sejam 

elas historiográficas ou políticas. Não temeu a saraivada de críticas dos que o acusaram de 

sacrificar a ciência em nome da política, tampouco se intimidou diante da resistência de 

outros intelectuais negros que, a exemplo de Frantz Fanon, condenaram a ideia de unidade 

cultural africana e a reconstituição histórica como estratégias de luta eficazes. 

Ao analisar as ideias diopianas esperamos ter contribuído, ainda que de maneira 

singela, para um melhor conhecimento da história das ideias e dos intelectuais africanos. 

Pretendemos aprofundar esta pesquisa investigando a influência exercida por Diop sobre um 

grupo de acadêmicos reunidos em torno da revista ANKH, criada em 1992 por Théophile 

Obenga e editada até os dias de hoje. A palavra “ankh” significa vida em egípcio antigo, e 

representa o objetivo principal dos seus colaboradores: manter vivas as ideias e ideais de 

Cheikh Anta Diop. 
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APÊNDICE 

 

CHEIKH ANTA DIOP, FILÓSOFO DA HISTÓRIA 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a filosofia da História elaborada por Cheikh Anta 

Diop. Ao conceber a teoria dos dois berços de desenvolvimento da humanidade, Diop partiu 

do princípio de que a História se estruturou a partir de dois complexos civilizacionais 

polarmente opostos em sua organização familiar, instituições estatais e esquemas filosófico-

morais. De um lado estava o berço setentrional, caracterizado pelo patriarcado, pelas cidades-

Estado, pela moral da guerra e a ideia de pecado; do outro estava o meridional, marcado pelo 

matriarcado, pelo Estado centralizado e guiado pelos princípios de justiça e equidade. Desses 

berços de desenvolvimento emergiram as civilizações europeia e africana, bem como os 

conflitos que atravessaram a sua História. 

 

Palavras-chave: Filosofia da História. Filosofia da História de Cheikh Anta Diop. Dois 

berços de desenvolvimento da humanidade. Europa. África. 

 

Résumé: Le but de cette article c‟est discuter la philosophie de l‟histoire elaborée par Cheikh 

Anta Diop. Lors de la conception de la théorie des deux berceaux de l‟humanité, Diop a pensé 

que l‟Histoire avait se structuré a partir de deux complexes civilisationels diametralement 

oposées dans ses organisations familiales, institutions étatiques et schémas philosophique-

morales. D‟une côté a été le berceau septentrionale, caracterisé par le patriarcat, les État-cité, 

la morale de la guerre et l‟idée de peché ; de l‟autre côté a été le berceau méridional, 

caracterisé par le matriarcat, l‟Éat centralisé et guidée par les principes de justice et equité. De 

ces deux berceaux de développement a émergé les civilisations européenne et africaine, de la 

même façon que les conflits qui ont traversé leur Histoire. 

 

Mots-clés : Philosophie de l‟Histoire. Philosophie de l‟Histoire de Cheikh Anta Diop. Deux 

berceaux de développement de l‟humanité. Europe. Afrique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cheikh Anta Diop é considerado um dos pais fundadores da historiografia africana e 

um dos pensadores canônicos do Renascimento Africano. No entanto, alguns estudiosos tem 

defendido a tese de que ele não foi apenas um historiador ou intelectual pan-africanista, e sim 

filósofo da História.15 Para além de escrever a história da África, ele refletiu sobre o sentido 

da História da humanidade, suas causas e seus efeitos. 

Tendo como objetivo discutir a filosofia da História de Cheikh Anta Diop, 

organizamos este artigo do seguinte modo: primeiro realizamos uma discussão teórica sobre o 

conceito de filosofia da História. Por fim, discutimos os aspectos internos da reflexão 

diopiana sobre o sentido do processo histórico. 

 

O QUE É FILOSOFIA DA HISTÓRIA? 

 

A filosofia da História é definida como um conjunto de reflexões sobre o sentido da 

História e o futuro da humanidade. Segundo José Nicolao Julião, ela admite três acepções que 

se distribuem por três grandes períodos na história do pensamento (ocidental): em primeiro 

lugar vem a Filosofia da História Teológica, também chamada de Providencial; em seguida a 

Filosofia da História Metafísica, ou Especulativa; e, por fim, a Filosofia Crítica da História, 

igualmente chamada de Epistemologia ou Teoria da História (JULIÃO, 2010, p. 237).  

O que assinala as diferenças entre cada uma das filosofias da História é a concepção 

do motor da História, isto é, a causa motriz do processo histórico. Para a Filosofia da História 

Teológica, o motor da História era extrínseco à humanidade e se identificava à atuação divina. 

Essa visão do processo histórico é tributária de Santo Agostinho e da noção de tempo 

formulada pelo cristianismo. 

Na modernidade, com a valorização do racionalismo e a emergência do movimento 

iluminista, coloca-se em xeque a autoridade divina sobre a História. Mais precisamente a 

partir do final do século XVIII, se afirma a Filosofia da História Metafísica, que tem na 

Filosofia da História de Hegel o seu símbolo. Com Hegel, o motor da História deixou de ser 

uma força externa à humanidade, Deus, para ser intrínseco. Doravante, o que determina o 

                                                 
15

 Ver : FOGOU, Anatole. “Histoire, conscience historique et devenir de l‟Afrique: revisiter 

l‟historiographie diopienne” in : FMSH-WP-2014-60. 2013; SALL, Babacar. « Histoire et conscience 

historique : de la philosophie de l‟histoire dans l‟oeuvre de Cheikh Anta Diop » in : Présence Africaine, 1989/1 

(nº 149-150). 
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processo histórico é a vontade, a razão e a liberdade. Estes três fatores constituem, diga-se de 

passagem, o que ficou conhecido como idealismo alemão, ou seja, a ideia de que a História é 

determinada pelo Espírito, e não pelas condições materiais de existência, a economia, como 

seria o caso a partir de Karl Marx e Friedrich Engels, os pais do materialismo histórico. 

No século XIX, é a vez da Filosofia Crítica da História entrar em cena. Além de trazer 

novas reflexões sobre o sentido do processo histórico (objeto do conhecimento), essa 

Filosofia se caracterizou pela ênfase na análise epistemológica do conhecimento científico da 

história. Para ela, o processo histórico seria o resultado de fatores primordialmente materiais e 

antropológicos, já a ciência histórica consistiria na narrativa dos acontecimentos do passado 

de forma clara e objetiva, com base em documentos verdadeiros. Um dos pioneiros dessa 

tendência é Leopold von Ranke que, sob a influência do positivismo de Auguste Comte, 

pretendia apresentar os fatos históricos tal como haviam ocorrido. 

A análise comparativa das três filosofias da História acima apresentadas permite 

perceber que a ruptura mais profunda se deu entre a teológica, de um lado, e a metafísica e a 

crítica, do outro. Enquanto na primeira a autoridade divina é a razão de ser da História, na 

segunda e na terceira os fatores determinantes do processo histórico passam a residir no 

próprio homem. Por essa razão, aquela já foi chamada de “pré-história” da Filosofia da 

História, cabendo às outras duas o status de filosofias reflexivas propriamente ditas. 

Se são claras as descontinuidades entre a primeira e as duas outras filosofias da 

História, o mesmo não se pode dizer quando o assunto é a ruptura da terceira em relação a 

segunda. Em geral, costuma-se enfatizar as descontinuidades entre elas, porém há quem opte 

por destacar as permanências. O já citado José Nicolao Julião defende a tese de que apesar das 

fortes críticas dirigidas pelos historiadores da Filosofia Crítica da História à Metafísica, eles 

não lograram se desvencilhar totalmente do hegelianismo. 

 

[...] o surgimento das Teorias da História características do século 

XIX não eliminou por completo alguns pressupostos metafísicos que 

fundamentavam as filosofias da história tradicionais e até, pelo 

contrário, se nutriu deles para lançar as bases da epistemologia das 

ciências históricas que possibilitou, então, no século seguinte, o 

renascimento das Filosofias da História em suas diversas variações 

(JULIÃO, 2010, p. 236). 

 

Estas considerações sobre a filosofia da História permitem perceber que a mesma se 

baseia exclusivamente na história do pensamento ocidental. Esse particularismo que se 
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pretendeu por muito tempo universal está intimamente associado ao eurocentrismo e a 

concepção reducionista da História como sendo um fenômeno eminentemente ocidental. 

Ao traçarmos este panorama nos baseamos essencialmente na análise de Julião, que 

considera o idealismo alemão como o marco fundador da filosofia da História, em contraste 

com a sua fase teológica anterior, considerada como a sua “pré-história”. É interessante 

destacar que Hegel, considerado o filósofo da História por excelência, é o mesmo que 

escreveu que “A África não é um continente histórico; ela não demonstra nem mudança nem 

desenvolvimento”, e que os povos negros “são incapazes de se desenvolver e de receber uma 

educação. Eles sempre foram tal como os vemos hoje.” (HEGEL apud FAGE, 2010, p. 8). 

Sabendo disso, cabe levantar a seguinte questão: a metafísica de Hegel estabelece uma ruptura 

com a filosofia da História lato sensu ou com a filosofia da História Ocidental stricto sensu? 

O critério do motor extrínseco (divino) ou intrínseco (metafísico em um caso, material e 

antropológico no outro) da História é o melhor critério para a análise das rupturas nesse 

domínio? 

Defendemos a tese de que esse critério é eurocêntrico, se não o é por princípio o é em 

suas consequências, e não leva em consideração a historicidade dos povos não europeus, a 

exemplo dos negro-africanos situados ao Sul do Saara. Como alternativa, propomos que a 

análise das rupturas na filosofia da História leve em consideração o seguinte critério: a 

capacidade do filósofo da História em inserir toda a humanidade no processo histórico. Desse 

modo superamos o eurocentrismo e evitamos incorrer em outras formas de etnocentrismo.  

Desde já uma constatação se impõe: Hegel está longe de representar uma ruptura 

quando o assunto é a historicização da humanidade. Em que contexto histórico se deu tal 

historicização? A qual filósofo da história podemos atribuir uma reflexão desse gênero? 

 

A FILOSOFIA DA HISTÓRIA DE CHEIKH ANTA DIOP 

 

A filosofia da História de Cheikh Anta Diop, assim como todas as demais, não é 

inédita em sua integralidade e sim herdeira de outras tradições de pensamento. No que 

concerne à causalidade histórica, Diop bebeu da fonte marxista ao creditar à economia um 

papel preponderante na ativação do processo histórico. No que tange ao tempo histórico, Diop 

o compreendia como um fenômeno linear, o que demonstra a sua dívida com a tradição 

judaico-cristã na qual o tempo é visto como uma sucessão de eventos com início, meio e fim. 

Não obstante a essas permanências, a filosofia da História diopiana contém reflexões inéditas 
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e representa uma ruptura com as filosofias anteriores quando o assunto é a inclusão da 

humanidade como um todo no processo histórico. 

 

Os dois berços de desenvolvimento da humanidade: Norte versus Sul, Europa versus 

África 

 

A história da África escrita por Cheikh Anta Diop é, antes de mais nada, a história da 

humanidade em seus primórdios. Sua escala é intercontinental, e não regionalista.
16

 Isso fica 

claro quando analisamos a teoria dos dois berços de desenvolvimento da humanidade. 

Do mesmo modo, essa é uma história comparativista por excelência. Em um polo está 

o berço setentrional e a Europa, sua herdeira direta; no outro está o berço meridional, 

antepassado da África.
17

 Se em L’unité culturelle de l’Afrique Noire: Domaines du patriarcat 

e du matriarcat dans l’Antiquité Classique, é defendida a hipótese de que a humanidade 

conheceu na antiguidade dois grandes berços de desenvolvimento diferentes, em L’Afrique 

Noire Précoloniale: Étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de 

l’Afrique Noire, de l’Antiquité à la formation des États modernes, é demonstrada a longa 

duração das diferenças estruturais entre os dois continentes. 

Segundo Diop, toda a raça humana teve a sua origem na África Oriental há mais de 

150 mil anos e foi a partir dessa região que os outros continentes foram povoados. Com o 

estabelecimento e a adaptação do homem em regiões de climas diferenciados, a matriz negra 

se diferenciou e deu origem aos povos de pele branca e amarela. Trata-se da teoria 

monogenética e africana da humanidade, sustentada pelas descobertas arqueológicas 

realizadas ao longo do século XX e que em sua maioria apontavam a África como o berço da 

humanidade. 

Para Diop, a grande virada na história da humanidade começou com a chegada do 

homem no hemisfério Norte. Nas estepes euroasiáticas se formaram os povos indo-europeus, 

                                                 
16

 O caráter generalista da historiografia diopiana já havia sido notado por Boubacar Barry. Segundo 

ele, Diop representa a primeira geração de historiadores da Escola de Dacar, marcada pela afirmação da 

historicidade da África em contraposição aos pressupostos a-históricos que guiavam os estudos etnológicos sobre 

o continente. Para além do Egito faraônico, Diop negligenciou os estudos monográficos, o que o afastou das 

especificidades regionais e das fontes orais africanas. Ver BARRY, Boubacar. Senegâmbia: o desafio da história 

regional. Tradução: Angela Melim. Rio de Janeiro: SEPHIS/CEAA, 2000. 

17
 É importante destacar que Diop, quando se refere à Europa antiga, tem como referência Grécia e 

Roma, e quando se refere à África antiga se baseia no Egito e no Sudão Meroítico (vale do Nilo). Quando a 

referência é a África pré-colonial, abarcando os períodos antigo e medieval, o autor se baseia principalmente no 

vale do Nilo e na África Ocidental. 
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também chamados de arianos. Situados em um ambiente hostil à sedentarização, esses povos 

foram impelidos pelas condições materiais de existência ao nomadismo, ao tribalismo e ao 

expansionismo. Lutar por territórios férteis seria o seu principal meio de sobrevivência. Nesse 

cenário, desenvolveu-se o espírito guerreiro e a valorização do homem, elemento ativo da 

sociedade, em detrimento da mulher, elemento passivo. As sociedades guerreiras deram 

origem ao patriarcado, denominador comum do berço de desenvolvimento setentrional. 

A parcela da humanidade que permaneceu na África Oriental povoou o vale do Nilo, 

onde a abundância de recursos agrícolas, minerais e animais possibilitou a fixação do homem 

ao solo. Milênios antes da Era Cristã se desenvolveu o cultivo de cereais no vale, e surgiram 

as primeiras civilizações do mundo: o Sudão meroítico e o Egito faraônico. O resto da África 

ainda não havia sido povoado; isso só ocorreria na época tardia (primeiro milênio a. C.).
18

 

Como consequência social da economia agrícola, onde a mulher desempenha ao lado do 

homem papel central, desenvolveu-se o matriarcado, que constitui a unidade cultural do berço 

de desenvolvimento meridional. 

Entre a Europa e a África se constituiu na antiguidade uma zona mista, marcada pelas 

influências de ambos os berços de desenvolvimento: trata-se da Ásia Ocidental, que 

compreendia a Arábia, a Fenícia, a Índia e a Mesopotâmia. Os povos dessa região teriam se 

formado a partir do encontro de populações negroides e caucasoides, e da mistura de 

elementos do matriarcado e do patriarcado nasceram as suas estruturas familiares, marcadas 

pela mescla dos dois regimes anteriores. 

As diferenças entre o Norte e o Sul iam além da estrutura familiar (patriarcado versus 

matriarcado). Elas se manifestavam igualmente na organização do Estado, na concepção de 

realeza e nos sistemas filosóficos e morais. 

Para Diop, foi entre as sociedades meridionais que se desenvolveu o Estado 

centralizado, sendo o Egito faraônico o seu principal expoente. Sua criação é explicada com 

base na hipótese causal hidráulica
19

, de acordo com a qual a centralização política teria 

decorrido da necessidade de uma instituição que coordenasse a realização de obras públicas, 

                                                 
18

 Segundo Diop, a formação das atuais etnias africanas é relativamente recente. A África Ocidental foi 

povoada através de sucessivas ondas migratórias oriundas do vale do Nilo a partir do século V a. C. Dados 

linguísticos, etnológicos e toponímicos, além da tradição oral, atestam a procedência nilótica dos povos oeste-

africanos, a exemplo dos laobê, tuculor e iorubá. Em épocas mais remotas, essa região só havia conhecido a 

presença dos pigmeus. DIOP, Cheikh Anta. L’ Afrique Noire Précoloniale. Paris: Présence Africaine,1987. Pp. 

201-202. 

 
19

 Não poderemos nos aprofundar neste assunto, mas indicamos desde já ao leitor que a hipótese causal 

hidráulica não é mais aceita como a causa da centralização política no mundo antigo. A esse respeito, ver 

CARDOSO, Ciro Flamarion. O Egito Antigo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 
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como a construção de diques e barragens, tendo em vista o controle dos fenômenos da 

natureza, como as cheias do Nilo, e a produtividade agrícola. O Estado centralizado teve 

como corolário o desenvolvimento do cosmopolitismo e da xenofilia. 

As sociedades setentrionais, ao contrário, no começo de suas trajetórias deram origem 

às cidades-Estado, como em Roma, ou às póleis, como na Grécia. Elas repousavam sobre o 

tribalismo característico dos povos indo-europeus, e perpetuaram em maior ou menor medida 

os seus particularismos. No século V, em plena democracia ateniense, só era considerado 

cidadão de Atenas quem nascia in lócus. Ele perdia todos os seus direitos políticos se 

estivesse em Esparta ou em qualquer outra pólis, mesmo sendo todas elas parte da Grécia. Ao 

invés do cosmopolitismo e da xenofilia, essas sociedades particularistas se caracterizaram 

pelo patriotismo e pela xenofobia. Só tardiamente e sob a influência africana, notadamente 

egípcia, elas chegaram à noção de Estado territorial reunindo diversas cidades
20

. 

Para Diop, no plano filosófico e moral as sociedades setentrionais são pessimistas. 

Dialogando com Nietzsche, defende que elas se baseiam nas noções de pecado e 

criminalidade eficazes. Nesse ínterim, a mitologia grega se equipara à hebraica. Na primeira 

Prometeu é acorrentado após roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos humanos; na segunda, 

Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden ao desobedecerem a ordem de não comer do 

fruto proibido. Do mesmo modo, nas mitologias germânica e grega há uma transposição dos 

crimes, violências e intrigas do plano terrestre para o celeste. Não eram os homens justos que 

podiam entrar no Valhala germânico ou nos Campos Elíseos gregos, e sim os guerreiros 

mortos em campo de batalha. 

Por outro lado, os povos africanos, desde o Egito antigo até os dias de hoje, jamais 

desenvolveram concepções morais ou metafísicas duradouras sobre bases pessimistas. No 

Tribunal de Osíris, a balança dos deuses Tot e Anúbis era o símbolo supremo da equidade. A 

realidade cotidiana era idealizada e transposta para a vida além-túmulo. Devido à vida 

sedentária, os ideais de paz e de justiça prevaleceram sobre a moral da guerra. 

 

Vemos, portanto, que passando do sul para o norte todos os 

valores culturais se transformam e se tornam polarmente 

opostos. Em linhas gerais, podemos dizer que a África antiga 

se opõe à Europa nas concepções da vida doméstica, estatal, 

filosófica e moral (DIOP, 1990, p. 129). 

 

                                                 
20

 As influências recíprocas entre os dois berços de desenvolvimento da humanidade é outra dimensão 

da filosofia da História elaborada por Diop, a qual não poderá ser abordada neste artigo por falta de espaço. 

Ficará para outra ocasião.  
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A REPÚBLICA FEDERAL DA ÁFRICA NEGRA: O FIM DA HISTÓRIA? 

 

De acordo com Leda Dantas, uma das características das filosofias da História é o seu 

aspecto teleológico, isto é, a ideia de que a História possui um sentido e caminha para um fim 

determinado. Para Hegel, o desenvolvimento da consciência chegaria ao seu zênite no Estado 

prussiano, que era, portanto, o fim último da História (DANTAS, 2016, s/d, p. 181). Para 

Marx, quando a exploração da classe operária pela burguesia atingisse o seu paroxismo, seria 

deflagrada uma revolução social e instaurado o comunismo: terminaria a luta de classes e a 

liberdade humana seria, enfim, realizada. 

Dito isso, indagamos se é possível identificar na obra de Cheikh Anta Diop uma 

teleologia comparável as de Hegel e Marx. Afinal, Diop foi um apologista do fim da História? 

De acordo com a teoria dos dois berços de desenvolvimento da humanidade, os povos 

setentrionais se viram impelidos pelas condições materiais de existência a buscar fora da sua 

região de origem os recursos necessários a sua sobrevivência. Essa necessidade atravessou a 

História e está na raiz dos movimentos expansionistas do continente europeu. Em suas 

repetidas evasões/invasões, eles se chocaram com os povos meridionais, situados em uma 

região do planeta rica em recursos vegetais, animais, minerais e energéticos. Em outras 

palavras, a História foi atravessada por um fluxo contínuo de invasões do Sul pelo Norte: 

 

A Europa é uma região deserdada se comparada à África e ao 

hemisfério Sul de maneira geral. Por esse motivo, as invasões 

sempre ocorreram do norte em direção ao sul, onde se 

disputava com os africanos os recursos do seu país. Desde os 

Aqueus – Povos do Mar – até os dias de hoje, essas invasões 

permaneceram ininterruptas. O africano não é um 

conquistador, é apenas na defensiva que ele se revela um bom 

combatente por adaptação vital. Foi o caso de Tutmosis III, na 

XVIII dinastia egípcia, após a invasão dos Hicsos; da rainha 

Candace, que no dizer de Estrabão possuía uma coragem para 

além do seu sexo; foi o caso de todos os resistentes nacionais 

do período colonial, a exemplo de Samory, Lat-Dior, 

Béhanzin, Rabah, El Hadj Omar, Mahdi e tantos outros 

(DIOP, 1990, p. 129). 

 

Ao longo de toda a História, a abundância dos recursos materiais do continente 

africano se constituiu como o principal motivo das repetidas incursões dos povos 

setentrionais. O imperialismo moderno não foi senão outra espécie do mesmo gênero. A 

independência africana permaneceria em risco. Em Les fondements économiques et culturels 

d’un État fédéral d’Afrique Noire, Diop propôs a criação de uma confederação de Estados 
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democráticos e independentes na África Negra como alternativa ao colonialismo, expressão 

moderna dos atritos Norte-Sul. Segundo ele, só uma organização estatal como essa poderia 

evitar a balcanização do continente africano e assegurar sua autodeterminação política e 

econômica. Sendo assim, a República Federal da África Negra era concebida como um 

mecanismo de defesa. 
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