
 

Uma pessoa me solicitou no congresso que falassemos sobre a África, aqui. Então, aqui 

vai alguma contribuição: 

 

Mama Africa 

 

Até uns anos atrás, o vestígio de homem na sua forma atual (chamado Home sapiens) 

mais antigo que se conhecia estava num crânio europeu, e foi batizado por "Cro-

Magnon" e teria vivido cerca de 40 mil AC na Europa ocidental, em cavernas. Ele era 

oum nômade caçador, vestido de peles (era frio glacial, então) e, semelhante ao europeu 

atual, e por isto, ate então, se achava que o ancestoral (Adão) do homem atual seria 

"branco" ou seja de biotipo caucasóide - os nazistas defendiam isto. 

 

                                                              Cro-Magnon reconstituído 

pelo crânio 

 

Pesquisas mais atuais, entretanto, encontraram crãnios de homo sapiens (pessoas 

semelhantes a nós, portanto) justamente na África (Etiopia) mas agora datados em 180 

mil anos atrás. Fizeram uma reconstituição plástica do crânio e o resultado mostrou um 

tipo negróide, semelhante a qualquer negro atual. 

 

                                                    

                                                                         Adão Black 

 

Tanto o Cro-Magnon como o Adão africano seriam, do ponto de vista do ocultismo, 

atlantes, ou seja, linhagens descendentes de atlantes ou, por outro lado, atlantes de fato 

(se considerarmos que "Atlantida" não era somente uma suposta ilha, mas todo o mundo 

habitável neste período da história do mundo, varios continentes). Seria toda a 

humanidade atual oriunda de algum grupo ancestral que habitava um arquipelago no 

oceano atlântico, chamado Atlantida? Não necessariamente. O mundo todo sempre foi 



habitado por seres humanos, e não é muito lógico supor-se que somente havia gente 

numa pequena ilha e ninguém mais no resto do vasto mundo. Os ocultistas em geral, 

inlcusive Steiner, focalizam muito o que houve na ilha atlante, e não dão muito atenção 

à seguinte questão:o que havia no resto do mundo? Os Lemurianos, que eram as formas 

humanas ainda mais arcaicas que os atlantes, habitavam o mundo todo (e não uma 

pequena ilha no pacífico, outra vez) e desapareceram como estágio evolutivo (teriam 

sido animalóides e menos humanos na aparência e mais "leves" na consistência).Mas, 

por outro lado, todo atlante era também um lemuriano evoluído, ou seja, descendente de 

lemuriano. Não teria havido "linha direta" evolutiva entre lemuriano e homens atuais, 

mas em toda parte um estágio intermediário, o atlante. Mas há quem acredite nisto, 

entre ocultistas, bom dizer. Assim, dizer que os africanos, assim como os aborígenes 

australianos, ou os mongóis,ou os caucasianos, são lemurianos não está incorreto, 

porque todo atlante era um lemuriano avançado no tempo. Todavia, todos eram atlantes 

porque este foi um estágio comum a todos as linhagens evolutivas humanas. Assim, o 

Adão Africano é tao atlante ou tão lemuriano quanto o Cromagnon, só que mais antigo - 

indicando uma linhagem atlante ainda mais remota do que a que originou o Cro-

Magnon. 

Os paleo-antropólogos então deduziram (o que pode estar errado) que o Adão Africano 

seria o Adão bíblico, o pai de todo homem atual, de todas as "raças". Pelo fato dele ter 

existido e ser o mais antigo encontrado, não significa que seja o ancestral, mas 

possivelmente um dos ancestrais, uma linhagem ancestral entre outras que se fundiram e 

resultaram no que somos todos hoje. Só que as outras linhagens não foram ainda 

encontradas, então se generaliza o raciocínio em cima de um só.  

AFRICA 

A África é um dos berços da humanidade, sem dúvida, mas não possivelmente "o 

berço", portanto. Sendo tão antiga, como habitação humana, passou por vários estágios 

pré-históricos hoje visíveis nos diversos povos que habitam o continente irmão do 

nosso. A costa africana atlãntica é geologicamente semelhante à costa do Brasil - em 

especial a região entre Namíbia, Angola e Congo (de onde vieram os negros 

escravizados para o Brasil, na maior parte) é geologicamente - e etericamente, portanto - 

semelhante à costa brasileira. 

                                               parentesco Brasil-

Africa 

 

É interessante pensarmos que a maioria dos indivíduos africanos trazidos como escravos 

para o Brasil tenham sido retirados de regiões da África etericamente semelhantes ao 

Brasil - vieram para uma região já aparentada a que estavam. E estes são aqueles 

escravos de Angola e Congo, principalmente (havia outros de Moçambique e Sudão 

também, mas em minoria). A espiritualidade destes africanos veio se fundir à indígena 

local, e à ibérica local, resultando na cultura afro-brasileira dos Orixás. 



O negro africano não é homogêneo - como "raça" (ou seja, biotipo étnico) algum o é. Se 

olharmos para alguns tipos africanos podemos ver o sinal das mudanças no tempo 

(adaptações locais) ou miscigenações. Por exemplo, já se observou que os hotentotes do 

Sul da África - uma etnia negroide de olhos puxados - se parecem com mongolóides 

(Mandela é desta etnia). E diferente destes, há africanos longilíneos de nariz afilado, os 

Nilóticos (descendentes de egípcios antigos, no norte), ou então pigmeus nanicos que 

dizem ter vindo de uma ilha distante do mar, só eles - ou então os berberes do Saara, 

que são negros mais claros, ou os próprios árabes, que apesar da pele mais escura e 

cabelo menos fino, são considerados Caucasóides (brancos). Tudo isto demonstra que a 

África é antiga como habitação e viu muitas mudanças, muitos movimentos, mas não a 

origem, necessariamente, mas uma das origens, provavelmente. 

                                   

    
hotentote de olhos puxados              Jovem Nilótica Nuer                        Pigmeus e 

branco                                        Linda negra Etíope                      

(mesma etnia de Nelson Mandela)     (alguns têm 2m de altura)               (alguns têm 

1.10m)                                      (notar nariz fino) 
 

Quando vamos subindo em direção à África Saariana, que tem parentesco geológico o a 

Amazônia brasileira, encontramos tipos mais caucasóides ou mestiços entre caucasóides 

(como o árabe africano, e o berbere) e os negróides sub-saarianos. 

 



                    

             Linda Berbere do Saara (considerada "negra")               Mulher árabe Líbia 

            Muitos espanhóis e lusitanos têm sangue berbere       (considerada caucasóide, branca semita) 
 

A África é um continente mestiço, como o Brasil. e muito da nossa espiritualidade 

devemos á vinda dos africanos já mestiços por si mesmos, e que trouxeram a cultura do 

Congo, de "Zambi" (Deus) e a dos Orixás, deuses da Natureza, além do jeitinho 

brincalhão e descontraído do brasileiro, que deve muito disto ao africano. 

Há uma afirmação de Steiner, que já me disseram, mas não encontrei, de que o povo 

africano (qual deles?) tem a missão de trazer de forma renovada a sabedoria atlante 

antiga. Se é assim, como diz Steiner, esta sabedoria atlante renovada já está entre nós - 

vamos estudá-la na Umbanda e no Candomblé. 

Muito Axé! 

 

Wesley Aragão 

 


