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Faraó Negro
O presente material tem como obje vo a apresentação
das etapas do método cien ﬁco para estudantes do
ensino médio, a par r de uma perspec va decolonialista.
Fruto de uma pesquisa de mestrado, o uso desse
contraponto é fundamental em um momento em que
valores dos como conquistados são ques onados e
mitos do passado que julgávamos já superados, como o
mito da democracia racial, ressurgem nas palavras de
governantes
O modo como a metodologia da ciência é usada para
produzir conhecimento é apresentado dentro de um
determinado momento histórico para mostrar como as
relações humanas, culturais e sociais inﬂuenciam tanto
na determinação do que pesquisar, como até na
aceitação ou não do conhecimento descoberto. A ciência
é fruto da cultura, e, como tal, não é nem pode ser
neutra.
O contexto aqui apresentado é o do início das revoluções
africanas, e nosso personagem principal é Cheikh Anta
Diop, egiptólogo e sico, que conduziu suas pesquisas em
ambas as áreas para demonstrar as origens das
populações de África, para além do discurso de
animalização e inferioridade, tomando como ponto de
análise os povos fundadores do Egito.

A manutenção da exploração colonial tem como base a
criação da noção mais fundamental de separação entre
os humanos, os portadores da cultura, e os inferiores
que só podem ser recuperados se a ngirem a condição
de humano. O mais pernicioso é que para essa
estratégia funcionar é necessário que as populações
colonizadas neguem seus valores e passem a atribuir
valoração superior a cultura da metrópole.
Esse pensamento é tão fundamental nas estruturas do
sistema colonial que, mesmo após o ﬁm da
dependência colônia-metrópole, eles permanecem
como sombras perenes que mediam as relações do país
independente. Agindo com os pensamentos e as
estruturas coloniais, o país deixa de ser colônia mas
mantem a colonialidade.
Decolonialismo é o movimento de buscar outras bases
culturais e relacionais para além da estrutura colonial
que permanece em nossas relações. É nesse sen do
que se enquadra a proposta decolonial do presente
quadrinho, rando o foco da ação exclusivamente do
Norte e trazendo-a para a África, com um protagonista
negro em busca da libertação
Essa abordagem inicial é necessária para que os alunos
tomem contato com a importância da presença e das
lutas do protagonista enquanto faz uso do método
cien ﬁco.

Para esse ﬁm, sugerimos a apresentação de dois vídeos

disponíveis na plataforma Youtube :
O
p r i m e i r o ,
d i s p o n í v e l
e m
<h ps://youtu.be/JtLaI_jcoDQ>,
é a reação de proﬁssionais da área de recursos humanos
ao analisarem fotos idên cas, onde a única diferença é
alteração de personagens de brancos para negros.
O
s e g u n d o ,
d i s p o n í v e l
e m
h ps://youtu.be/TY_rdxvhﬀM>, é a reação referente a
um experimento feito junto a crianças negras, na
década de 1940 nos Estados Unidos, sobre a percepção
que elas têm sobre seu fenó po ao serem ques onadas
sobre bonecas pretas e brancas.

Prólogo

Desde as navegações portuguesas e o início do
tráfico de escravizados...

A justificativa da exploração
e do domínio sobre esses
povos não se deu apenas
pela força...
Convencer o oprimido de
que ele é inferior é fundamental para a manutenção da exploração,

A partir do Século XIX com a expansão
do capitalismo industrial, inicia-se o neocolonialismo
no continente africano, com a partilha da África
entre as diversas nações Europeias, a narrativa racista
se intensifica. Coube a França o Senegal.
Mas como justificar a inferioridade do povo
negro tendo o Egito como berço da civilização?
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Thieytou, Senegal, 1933.
Império Colonial Francês
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Essa terra é um inferno!
Se não fosse nossa intervenção civilizatória esses
selvagens nunca sairiam
da floresta!

Paris, 1948.

é um tema
por demais
controverso,

o que te perturba, meu amigo?

Os estudos
do doutoramento...

‘Diop aprofunda seus estudos sobre as
civilizações africanas durante o doutorado. Tal como ele, outros estudantes
africanos, estudando no exterior, desenvolveram a percepção de que as colônias
francesas na África deveriam se tornar
independentes.

Ah...Deixe disso!Depois de formar-se com louvor em Física e aprofundar seus estudos em filosofia, saberá como apresentá-lo com maestria.

‘O aprofundamento de seus estudos o
convenceu de que a narrativa sobre os
povos africanos objetivava a subserviência.
Apenas a desconstrução dessa narrativa
traria a libertação dessas amarras históricas. Assim sendo, Diop apresentou como
tese de doutoramento que o Egito era
uma civilização negra.

...Dessa forma, podemos
concluir que os povos
originais que formaram
o que viria ser...

Sórbone,1951, Universidade de
Paris (banca de doutoramento)

o império egípcio
era constituído
por negros...

Meu caro, tal demonstração é impossível!
É de há muito conhecido
por todos...

...e amplamente demonstrada
a inferioridade genética
dos povos de África!

Doutor, minhas pesquisas
têm como fundamento uma
ampla base documental...

além da clara verificação dos povos próximos que corroboram
minha tese...

Seus argumentos
não podem superar
os fatos.

Alguns dias depois...
Infelizmente, sua tese não foi aceita,
consideraram que sua pesquisa não
estava suficientemente fundamentada.

Sua dissertação rejeitada foi
publicada em 1955, tendo
sido mundialmente aclamada.

Em 1960, nove anos
depois, apresentou seus
estudos e finalmente
foi aprovado.

Uma vez que, segundo
meus estudos...

...os povos fundadores
da civilização egípcia
eram negros...

Talvez seja
possível
detectar...

E ainda que uma
pequena parte...

...a presença de
melanina
nas múmias.
...seja
detectada....

No mesmo ano Dr. Diop
volta ao Senegal e continua
suas pesquisas, criando um
laboratório de
radiocarbono do...

...Dessa forma a
demonstração da
origem étnica
se daria com...

Instituto Fundamental
da África Negra
(IFAN)
Universidade de Dakar.

...a determinação
da pigmentação...

As amostras de tecido
mumifico que solicitei
ao governo francês
foram enviadas...

Após várias semanas testando as amostras
em seu laboratório radiológico, finalmente
detecta a presença de melanina nas mesmas.

Ele então resume suas descobertas radiológicas e as insere em sua argumentação
histórica sobre a origem da civilização egípcia.

Em 1974, em uma conferência no Cairo defendeu
perante, arqueólogos, egiptólogos e historiadores
o texto "O povoamento do antigo Egito e a decifração da escrita meroítica", defendendo e demonstrando a origem negra da civilização egípcia.

fim

Anta Diop após ter seus livros traduzidos do francês para o inglês, foi um dos
grandes responsáveis pela base intelectual do movimento negro estadunidense, tendo
sido reconhecido formalmente, ao lado de W.E.B. Du Bois como um dos intelectuais
negros mais importantes do século xx.
Diop foi um ardoroso combatente em prol da superação do preconceito acadêmico
contra a história dos povos e das nações africanas,
e mesmo após sua morte, em 1986

