
 



AFRO-EDUCAÇÃO:
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MAURÍCIO WALDMAN 2

Uma transformação sem precedentes na educação brasileira diz respeito ao Decreto nº.
10.639,  de 09-01-2003,  que alterou a  Lei  de Diretrizes  e  Bases  (LDB),  da educação,
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da matriz africana no sistema escolar do
país.

A legislação, além de fazer justça à partcipação negra na construção da identdade
nacional,  cobriu  lacuna  considerável  na  educação  brasileira.  Isso  porque  a  África,  a
despeito de ser o Berço da Humanidade e de grandes iniciatvas civilizatórias (Figura 1),
foi brindada com toda sorte de adjetvaççes pelo imaginário ocidental.

Não seria demasiado frisar que esse entendimento, enraizado no processo da expansão
marítma e comercial européia, teve o claro intuito de desqualiicar o contnente, seus
povos e suas culturas. 

Foi esse o modo que assegurou a inserção desigual da África na nova ordem mundial
engendrada pela Europa, cuja legitmidade foi apoiada numa profusão de estgmas e
estereótpos denunciadores da pretensa inferioridade do contnente. 

Ressalve-se que nesse texto, os conceitos de  estigma e de  estereotipia não são nada
fortuitos. No primeiro caso - como nos ensina o sociólogo Erwin Gofman -  estamos
diante de um processo pelo qual os outros são espoliados de sua identdade.

Quanto à estereotpia, a etmologia indica raízes no grego estéreo, reportando a sólido,
inalterável. No caso, trata-se de tornar material - ou seja, ixar à vida social - ideaççes
que dantes, unicamente habitavam o reino das fabulaççes.

Contudo,  para  os  estgmas  e  estereótpos  auferirem  consenso  é  necessário  esforço
recidivo para obter convencimento, uma pedagogia da exclusão voltada para enquadrar
a percepção das pessoas, condicionando seu olhar.
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FIGURA 1 - Os famosos Bastões ou Ossos de Ishango. Encontrados por um geólogo belga em 1960 numa parte
remota da República Democrátca do Congo, já na fronteira com Uganda, estão sob proteção do Insttuto Real
Belga de Ciências  Naturais,  em Bruxelas.  Pesquisas  indicam que estes  artefatos  consttuem um dos mais
antgos registros de reflexão matemátca de todo o mundo (20.000-18.000 a.C.,, perdendo apenas para os
ossos de Lebombo (44.200-43.000 a.C.,, encontrados na Suazilândia, nas proximidades da África do Sul (Fonte:
< http://www.lisapoyakaama.org/afrique-berceau-de-la-ciiilisaton/ >. Acesso:14-08-2018,

No que se refere à África, a imposição de clichês ao contnente, mesmo carecendo de
materialidade, passaram a dominar toda uma visão de mundo. Nesse exato sentdo,
foram alçados à condição de pressupostos factveis de realidade.

Nessa construção empapada por imprecaççes racistas, a África seria domínio de povos
selvagens subjugados pela natureza; suas populaççes, pretensamente isoladas do resto
do globo, seriam embrutecidas, carentes de arte, de cultura e porque não, analfabetas;
no  plano  social,  predominaria  o  tribalismo,  daí  a  ingovernabilidade  do  contnente;
quanto à religião, seus povos não passariam de pagãos superstciosos e no prisma do
progresso material, primitvos esplendidamente indolentes.
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A despeito de tais noççes serem absolutamente infundadas (Figura 2), estes ajuizados
foram repetdamente utlizados para legitmar a ação ocidental no contnente, que teria
nos conquistadores europeus não seus algozes, mas sim seus redentores, que seriam,
nesta perspectva, os encarregados de introduzir a civilização no contnente.

FIGURA 2 - As famosas Muralhas de Azimbabwe, notáiel realização arquitetônica da etnia Shona (Fonte: <
http://editon.cnn.com/traiel/gallery/900-year-stone-great-zimbabwe/index.html >. Acesso: 01-11-2017, 

Quanto à escravidão, mesmo trazendo infortúnio aos povos do contnente e para os
afro-descendentes,  seria  apenas  o  meio  mais  a  mão  para  submeter  a  barbárie  e
promover o triunfo da sociedade do trabalho. Com base nestas premissas, consolidou-se
uma acepção  ofertando uma inferioridade  inata  ao  contnente,  incompatvel  com a
modernidade. Caberia, pois ao homem branco o “fardo” da aplicação dos “Três C” do
bordão colonialista: Comércio, Cristianismo e Civilização. 

Certo é que tais alegorias, além de perversas, carecem de quaisquer fundamentos. Não
podemos perder de vista que muitos dos traços pejoratvos que compçem a imagem do
contnente são tão só o retrato invertdo do próprio Ocidente ou ademais, averbaççes
exaltadas pelo colonialismo.
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Vejamos o caso do tribalismo. Tantas vezes tdo como origem das mazelas africanas,
concretamente trata-se de fenômeno moderno, fruto da polítca colonial. No passado
da África existram muitos Estados multétnicos. Além disso, reduzir a sociedade africana
ao conceito de tribo é de uma impropriedade exemplar, via de regra conotada pelo
signo da contradição. 

Indo direto ao ponto: porque os Húngaros, que somam 14 milhçes, Escoceses, com 8
milhçes e os Lituanos, 2 milhçes, são considerados nações ou etnias e os Yoruba, com
30 milhçes de indivíduos (Figura 3), Somali, 15 milhçes e os Zulu, 11 milhçes, são tribos?

FIGURA 3 - A foto mostra um casal Yoruba numa cerimônia de núpcias, em Lagos, Nigéria. Os Yoruba, estão
predominantemente instalados no Sudoeste da Nigéria e Sul das Repúblicas do Benim, Gana e Togo, área em
que deseniolieram uma cultura  requintada e complexa,  abrangendo todo leque de predicados sociais  e
campos do conhecimento. Também referidos como  nagôs, foram transladados pelo tráfco negreiro para o
Brasil  em proporção  consideráiel,  principalmente  para  o  litoral  do  Nordeste.  Em especial  no  Recôncaio
Baiano, influenciaram signifcatiamente a cultura local (Fonte: <  http://www.galaxytionline.com/style/see-
colourful-traditonal-marriage-atre >. Acesso: 14-08-2018,
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Atentemos igualmente para o que a mídia veicula. Confitos europeus como o da Bósnia
(um milhão de mortos), são descritos como regionais ou étnicos. Mas então, porque as
crispaççes ocorridas em Ruanda (também um milhão de mortos) seriam tribais? 

Outra ponderação importante relaciona-se com a escravidão. Poucos recordam que o
termo escravo origina-se de eslavos, povos do Leste Europeu escravizados pelos gregos,
romanos e cavaleiros teutônicos. 

Ademais, os livros escolares mantém rigoroso silêncio quanto ao comércio escravista
que durante o período medieval, dominava a bacia do Mediterrâneo, e no qual, a França
despontava como grande mercado fornecedor para a Berbéria e países muçulmanos. 

Em suma: a África não pode ser pensada como monopólio histórico da escravidão, e
tampouco, como um contnente que “ingressa na história” com o concurso do tráico
escravista. 

Aliás, contradizendo a mitologia do “contnente selvagem”, recorde-se que a África é o
Berço da Humanidade; que seu espaço foi intensamente alterado por suas populaççes;
que nunca existu o tão propalado “isolamento” do contnente; que a noção da “África
Pagã”, além de negar valores religiosos tradicionais do contnente, omite a existência de
grupos monoteístas africanos: Falashas (judeus), Coptas (cristãos) e grande número de
comunidades muçulmanas (Figura 4).

Na sequência, o que não dizer da escultura, música, dança, noção de família, artesanato,
arquitetura, cerâmica, agricultura, metalurgia e muitas outras inovaççes que antes de se
tornarem acervo da Humanidade, foram africanas em primeiríssimo lugar?

Para arrematar, recorde-se o presumido analfabetsmo do contnente se contrapçe com
inúmeros sistemas de escrita criados na África. Isso, sem contar a memorável tradição
oral, que por sua riqueza e pujança, não permite estgmatzar as culturas africanas como
“atrasadas”.

Todo  esse  debate  interessa,  e  muito,  para  o  conjunto  da  sociedade  brasileira.  No
Planeta, a África e Brasil  são os dois maiores polos da tropicalidade, compartlhando
dados polítcos, culturais, ambientais, históricos e geográicos. 
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FIGURA 4 - Africano deioto orando numa mesquita em Asmara, na República da Eritreia. O Islã tem sido um
elemento indissociáiel da paisagem africana há mais de 14 séculos, com uma presença que se iniciou em 615,
quando refugiados islâmicos foram recebidos na Etópia. Partcularmente na África Ocidental e na costa do
Índico, os muçulmanos são encontrados em grande número, consttuindo a maioria da população em muitos
países africanos (Fonte: Pinterest: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 14-08-2018,.

Trabalhar  pela  desmisticação  de  mitos  excludentes  é  construir  novas  formas  de
entendimento, promover a inclusão social e lançar pontes transformando o Atlântco
numa via unindo povos que podem, e devem, caminhar juntos. 

Proposiççes que aguardam por toda a audácia possível dos educadores brasileiros!
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1 Afro-Educação: Reconstruindo Compreensões e Identdades  é um artgo digital de
cunho motvacional  elaborado  para  o  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra  de  2011,
disponibilizado na Internet pelo serviço de comunicação da Cortez Editora em 18-11-
2011. A presente edição deste texto foi masterizada em Agosto de 2018 para ins de
acesso livre na Internet pela  Editora Kotei (Kotei  ©,, sendo levemente ampliada e
incorporando as regras vigentes quanto à norma culta da língua portuguesa, cautelas
de  estlo  e  normatzaççes  editoriais  inerentes  ao  formato  PDF.  A  confecção  desta
edição  contou  com  a  Assistência  de  Editoração  Eletrônica,  Pareceres  Técnicos  e
Tratamento Digital de Imagens do webdesigner Francesco A. Picciolo, Contato E-mail:
francesco_antonio@hotmail.com,  Site:  www.harddesignweb.com.br.  Afro-Educação:
Reconstruindo Compreensões  e Identdades  é um material  gratuito,  sendo vedada
qualquer modalidade de reprodução comercial e de divulgação sem aprovação prévia
da Editora Kotev (Kotev©).  A citação do material  deve obrigatoriamente incorporar
referências ao autor e apensos editoriais de acordo com o padrão modelar que segue:
WALDMAN,  Maurício.  Afro-Educação:  Reconstruindo  Compreensões  e  Identidades.
Série Africanidades Nº. 26. São Paulo (SP): Editora Kotev. 2018.
2 MAURÍCIO WALDMAN é professor universitário, pesquisador acadêmico, jornalista,
editor, consultor e antropólogo africanista, com Graduação em Sociologia (USP, 1982),
Mestrado em Antropologia (USP,  1997),  Doutorado em Geograia (USP,  2006),  Pós-
Doutorado  em  Geociências  (UNICAMP,  2011),  Pós-Doutorado  em  Relaççes
Internacionais (USP, 2013) e Pós-doutorado em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015).
Dois dos ttulos das pesquisas do autor, Mestrado em Antropologia (USP, 1997) e Pós-
Doutorado em Relaççes Internacionais (USP, 2013), consttuem trabalhos com área de
concentração em África. Waldman foi colaborador de Chico Mendes (1988), integrou o
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI, 1988-1990) e atuou como
membro da diretoria da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção São Paulo (AGB-
SP,  2002-2003). No  campo  do  conhecimento  africanista,  atuou  como  consultor
internacional da Câmara de Comércio Afro-Brasileira (2013-2017), e durante dez anos
(2004-2014),  como  professor  nos  cursos  de  difusão  cultural  do  Centro  de  Estudos
Africanos da USP (CEA-USP). Waldman foi consultor do Insttuto Paulo Freire no campo
temátco de África e realidade negra brasileira,  também desenvolvendo palestras e
conferências sobre África & Africanidades em dezenas de cidades brasileiras. Maurício
Waldman responde pela autoria de 210 artgos, resenhas, projetos e textos cienticos
centrados  no  temário  de  África  &  Africanidades.  Dentre  outros  veículos  de  mídia
impressa,  os textos de Waldman foram regularmente publicados pela revista África
(CEA-USP), Jornal Cultura (Luanda, Angola), revista Brasil-Angola Magazine (São Paulo),
revista  Contemporartes  (Curitba)  e  Portal  Insttuto  Afro  (São  Paulo).  É  autor  de
Africanidade,  Espaço  e  Tradição:  A  Topologia  do  Imaginário  Espacial  Tradicional
Africano  na  fala  griot  sobre  Sundjata  Keita  do  Mali (Revista  África,  coedição  CEA-
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USP/Editora Humanitas, 1997-1998, volume 20/21, pp. 219-268),  paper considerado
internacionalmente relevante pelo Centre National de la Recherche Scientiifue (CNRS),
o mais infuente centro de investgaççesmantdo pelo governo francês (Conira Ficha
Catalográica:  <  http://mw.pro.br/mw/cat.inist.fra_2017_kotev.pdf >).  Maurício
Waldman é coautor de Memória D’África: A Temática Africana em Sala de Aula (Cortez
Editora, 2007), obra de referência no campo africanista brasileiro.
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/
Currículo Lattes-CNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636915642474 
Verbete Wikaipedia (BrE,: http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman 
Contato Email: mw@mw.pro.br
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CONHEÇA A SÉRIE AFRICANIDADES 
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Os debates sobre ÁFRICA & AFRICANIDADES são um pilar central de atuação da EDITORA KOTEV, 
publicadora digital que entrou em atividades no ano de 2016. Também trabalhamos com temas 
relacionados com RELAÇÕES INTERNACIONAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
Saiba mais sobre a EDITORA KOTEV. Acesse nossa página: http://kotev.com.br/ 
Qualquer dúvida nos contate. Estamos à disposição para atendê-lo: atendimento@kotev.com.br 
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