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Entrevista: 
 

Mamadou Diawara1: “Identidade e saber local” 
Por Rodrigo Bonciani e Muryatan Barbosa 

Tradução: Rodrigo Bonciani 

 
SANKOFA: Para muitas pessoas que trabalham com África no Brasil, o Mali, sobretudo, o 

chamado Império do Mali, é utilizado como exemplo histórico de que os africanos também 

possuíam grandes civilizações. Acredita-se que tal imagem seja importante para a auto-

estima do povo, em especial, dos afro-descendentes. O que o senhor pensa dessa utilização 

do passado africano?    

O Império do Mali é um fenômeno do século XIII que se prolonga até o século XIX. Se 

fixar no Império do Mali coloca dois problemas, primeiro um problema de cronologia; em segundo 

lugar, por que pensar um império como modelo de referência histórica? Para mim, que sou maliense, 

ou para alguém da diáspora negra deve se colocar o problema referente ao momento de 

identificação. Qual é a identidade que eu escolho em minha história para me definir? Esta é uma 

questão fundamental.  

Se entendermos que o momento de identificação é um império ou um reino, a questão que se 

coloca é saber o que é um império ou um reino. Eu vou me identificar com o soberano desse 

império, ou eu vou me identificar com os servos deste império, ou com os escravos desse império? 

Com quem eu me identifico? Por que um império ou um reino é uma sociedade e em uma sociedade 

existem homens livres e escravos, na época havia escravos. Então, com quem me identifico? Será que 

eu me identifico com a “nata”, ou seja, com o soberano e me glorifico com essa identidade 

construída? Ou eu problematizo esta situação de império, de reino, e me coloco como questão a 

composição social desta sociedade, para daí levantar a questão sobre a identidade. É uma 

identificação, um espelho, ou uma miragem? Como um africano da África ou um 

africano da diáspora encara sua imagem ou se defronta com essa miragem? Este é o 

primeiro elemento que eu gostaria de colocar.  

                                                
1 Mamadou Diawara é Professor Doutor do Departamento de Antropologia da Universidade de Frankfurt e Diretor do 
Point Sud – Centro de Pesquisa sobre o Saber Local – que atua em Bamako, no Mali. Entrevista concedida em São 
Paulo, no dia 15/8/2008. 
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SANKOFA: As pessoas comuns do Mali têm uma percepção positiva em relação ao seu 

passado, particularmente em relação ao Império do Mali? 

Essa imagem do Império do Mali decorre de uma visão intelectual, de uma história 

positivista, as pessoas não pensam dessa maneira. Algumas pessoas reconhecem sua identidade com 

Sundjata Keita [Imperador do Mali], mas não é qualquer um que pode. Há uma classificação bem 

clara, não é qualquer maliense que pode dizer “sou um Sundjata”, seria ridículo. É necessário 

demonstrar pelo nome ou pela genealogia, não é qualquer senegalês ou guineense – afinal toda essa 

região fazia parte do império – que pode dizer que é um antepassado de Sundjata, não faz sentido. 

Há uma discriminação bem clara, os malineses ou senegaleses não vão dizer que o império do Mali 

foi um período glorioso. Só um intelectual ou alguém que freqüentou a escola e que é consumidor 

dessa história positivista poderá dizer que foi um período brilhante. Mas ele não poderá como 

indivíduo se referir a isso de forma bruta, há um cânone, uma pertença social e política que é muito 

clara e que não podemos violar. 

No Mali, na região de onde venho, as pessoas dizem que você expressa sua identidade pelo 

que você faz, é um fazer cotidiano. Sua ação, seu ato é o que te identifica e não uma vinheta. Você 

não pode dizer “eu sou o filho de Sundjata”, as pessoas vão se perguntar e cochichar “o que ele está 

dizendo?”. Você faz um ato à altura de Sundjata e as pessoas dizem “aha, ele traz a recordação de 

Sundjata”. É o seu ato, é o ato que você faz que provoca a reação nos outros. A história está viva no 

cotidiano, então é o seu ato que determina sua identidade, não o inverso, e, nesse contexto, quando 

eu digo eis minha identidade, eu ponho o carro na frente dos bois, isso não é aceitável no meio que 

conheço. Não se faz a própria glória, nós agimos e os outros dizem a sua glória, os outros te 

apreciam por isso, é o ato que conta. O ato é o primeiro, o nome e o sobrenome vêm depois, que 

também são importantes.  

 

SANKOFA: Como esses elementos de identidade aparecem na diáspora negra? 

A diáspora procura uma figura de identificação. Não há nada mais legítimo do que isso. Mas 

encontrar uma figura não deve acabar com a problematização dessa figura. Se dissermos o Império 

do Mali, devemos ter em mente que ele não é belo e brilhante para todo mundo; haviam escravos 

nesse império, haviam pessoas menos favorecidas.  

A questão que eu colocaria para qualquer pessoa da diáspora é: nós fazemos uma escolha, 

uma escolha arbitrária, ou uma escolha pensada? As pessoas se identificam em função de sua 
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ascendência, real ou mítica, através da genealogia e não dizem necessariamente “o Império do Mali é 

a minha referência”.                                                   

 

SANKOFA: Em várias instituições no estrangeiro vêm se formando cursos e disciplinas de 

História da África. O senhor acredita que esta busca pela África será, inevitavelmente, uma 

busca enviesada, condicionada pelas especificidades locais?  A pergunta acima, sobre o 

Império do Mali, é um exemplo disto? 

Parece-me que toda história social é enviesada. Eu acredito que mesmo as ciências exatas são 

enviesadas. Por que um cientista que vai trabalhar no seu laboratório, é biólogo e faz uma pesquisa 

sobre uma flor? É porque seu coração bateu por causa dessa flor e ele se interessou em estudá-la, ou 

ele fez essa pesquisa porque sua namorada ama essa flor.  

O enviesamento pessoal pode existir um pouco em todo lugar. É por isso que eu 

acho/acredito que seja para alguém da diáspora, seja para um africano na África há um 

enviesamento. Eu dou um exemplo, Gana resolveu chamar o que era a Gold Coast [Costa do Ouro] 

de Gana. A realidade é que Gana não ficava na Gold Coast, o Gana histórico era na costa do Mali e 

da Mauritânia, mas os ganenses da Costa do Ouro decidiram chamar seu país de Gana. É um ato 

político. A mesma coisa acontece com o Daomé, os daomeanos decidiram chamar seu país de 

Benim. Benim em referência ao reino do Benim, que era bem mais abaixo, ao sul do país. São atos de 

identificação.  

Isso quer dizer que quando estudamos a história desses países no contexto científico o 

enviesamento pode existir, porque, por exemplo, eu descendo dessa religião ou conheço a língua, ou 

porque eu passei a vida escutando as tradições orais desse povo e eu posso fazer uma pesquisa sobre 

isso. Há um enviesamento aí. Será que esse enviesamento deve determinar, deve me impedir de ser 

rigoroso cientificamente? Há o rigor científico que limita esse enviesamento. E não é porque eu sou 

de uma determinada classe social que eu vou fazer uma investigação de uma maneira ou de outra, há 

o fenômeno de pertença pessoal e há o fenômeno do rigor científico e há as questões de 

reflexividade que se colocam frente a esse tema. Quem sou eu frente a esse tema do qual faço parte, 

ou meus ancestrais fizeram parte? 

Quando uma pesquisa é feita num país estrangeiro, pensemos no caso da diáspora. O 

brasileiro vai estudar a África por causa do passado colonial, a tendência é estudar os países de língua 

portuguesa, as ex-colônias de Portugal: Angola, Guiné-Bissau e outros. Por que conhecemos a língua, 

compreendemos a civilização, ou porque possuímos uma ligação particular com esse país? Estamos 
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diante de um enviesamento claro, objetivo. Mas o importante é se perguntar: será que é por ser da 

diáspora, por ser negro, ou por ter antepassados negros? É uma questão de identidade, de escolha. Se 

meu pai é branco, francês, por exemplo, ou americano, ou sueco, e minha mãe é negra e eu digo “eu 

sou negro”, é uma escolha de identidade. Porque eu sou meio a meio, branco e negro, mas eu me 

identifico como negro.  

Faz-se uma investigação pela questão científica ou para nos fortalecer pessoalmente?  Eu acredito 

que há dois níveis. Parece-me importante fazer essa investigação de uma maneira científica, seja 

para alguém da diáspora ou da África. Para depois fornecer aos outros, que não são especialistas, 

fazer dessa história uma história em que eles se identificam ou em que eles não se identificam. O 

especialista, o historiador, a historiadora, deve fazer isso como profissional. (ser profissional é não 

ter uma relação de identificação?) 

Entre especialistas há a necessidade de objetividade científica, o rigor científico se impõe 

tanto para alguém da diáspora como para um africano.  Gostaria de acrescentar que o pesquisador 

brasileiro, americano, canadense, ou outro, não deve se aprisionar à sua própria identidade. Acho 

problemático que alguém do Brasil parta para África buscando a si mesmo, ou que alguém dos 

Estados Unidos vá à África para buscar a ele mesmo.  

 

SANKOFA: Qual é a relação atual entre as religiões tradicionais e as religiões universais no 

Mali?  

Eu vou começar por uma anedota, quando me perguntam isso eu sempre respondo dessa 

forma. No Mali qual é a porcentagem de religião x ou y? No Mali, 90% da população é muçulmana, 

mais ou menos, não há números precisos, depois cerca de 5% é cristã, e depois, entre 5 e 3% da 

população cultua a religião ancestral. Pode chamar de tradicional, mas eu prefiro o termo ancestral, a 

religião dos ancestrais. E depois deve se somar 100% de religião ancestral porque não tem maliense 

que não pratique sua religião ancestral de alguma forma. As pessoas não precisam se desembaraçar 

de sua religiosidade ancestral para adotar uma segunda identidade.  

É exatamente o que acontece na diáspora. Era importante se identificar como um cristão, 

mas também era importante preservar a identidade africana e lutar por essa identidade. Os homens 

não se despem de sua identidade original, há uma religião ancestral e outra estrangeira, ou ainda uma 

terceira, como o candomblé. O Brasil é muito interessante desse ponto de vista: as pessoas do 

candomblé acreditam no cristianismo, são religiões de tal forma misturadas que nós não podemos 
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distinguir qual é qual, é isso que faz a identidade do país, que é a crença desses homens e mulheres. 

Essas experiências religiosas, portanto, estão entrelaçadas e integradas.  

Mas há também tensões. Há o proselitismo cristão, das igrejas americanas – que vocês 

conhecem mais do que eu. Há o fundamentalismo muçulmano também, que é financiado pela Arábia 

Saudita, isto é muito evidente. Esses dois grupos exigem o abandono das religiões ancestrais, a 

mudança de nome. Por exemplo, “ah Mamadou, lembra Mohamed, mas Diawara é um nome 

completamente pagão, você tem que mudar”. Essas coisas acontecem, alguns se convertem, outros 

não. Então há essa tendência de novas religiões, de novas Igrejas, que a sociedade aceita, ou não 

aceita, ou confronta, mas isso é uma realidade.  

 

SANKOFA: Muitos intelectuais africanos importantes, como o senhor, estão hoje 

trabalhando em instituições no estrangeiro. Para o senhor, quais seriam os pontos positivos 

e negativos de tal fato? 

Eu penso que o fato de estar no estrangeiro não diz respeito somente aos africanos, existem 

ainda mais estrangeiros do ocidente no resto do mundo do que o inverso, infinitamente mais. E se 

isso é verdade por que o inverso deve ser ruim? Pelo menos desde o século XV o ocidente envia os 

seus indivíduos para fora. Isso não havia aqui, mas hoje em dia, o Brasil tem 180 milhões de 

habitantes e, antigamente, só haviam índios por aqui. Então, por que o ocidente, capitalista e liberal, 

que passou séculos enviando os seus para outras regiões não quer que as pessoas se encaminhem 

para seus países? É completamente absurdo, e muitas vezes são seus próprios descendentes.  

Essa é uma questão que propomos nesse momento histórico. O ocidente diz que estamos 

num mercado, é um mercado efetivamente, o ocidente recruta os especialistas de nossos países, mas 

nós não atraímos os especialistas do ocidente. Nós somos a nova diáspora. E os africanos que 

continuam em seus países? 

 

SANKOFA: Desde quando o senhor está no estrangeiro? 

Bom, eu saí do meu país para me formar no começo dos anos 1980, e voltei ao meu país em 

1985. Depois, eu saí novamente em 1986, 1987, para voltar para a Alemanha, e retornei ao meu país 

em 1997. Voltei a sair do Mali em 2002, e agora vou regularmente para lá. Então, no meu caso, eu 

procuro ter um pé no meu país e outro na Alemanha. Eu busco recursos intelectuais e econômicos 

na Europa e procuro reinvestir com meus colegas na África, como no centro de pesquisa que 

organizo. Isso é um aspecto positivo. Ter a possibilidade de se cultivar, de ganhar sua vida e ter a 
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possibilidade de reinvestir em casa. Estar na Europa é provavelmente mais fácil em relação à 

pesquisa, em relação à formação e para buscar recursos do que se eu tivesse na África, esperando os 

recursos do Estado. Você se forma com os recursos de seus pais e do Estado, e você está lá no 

ocidente, mas você procura agir no lugar com seus colegas. Com os amigos que acreditam na mesma 

coisa: de se engajar no seu lugar em um trabalho de formação, de discussão e de debate. Com o 

homem e a mulher do lugar para poder contribuir pessoalmente para o aprimoramento das coisas.  

 

SANKOFA: O senhor pode falar mais sobre o Point Sud? 

O Point Sud é um centro de pesquisa e de formação que nós colocamos em prática faz dez 

anos, com os amigos malineses e com parceiros não malineses, europeus, gabonenses, gente de 

diferentes lugares. Buscamos, por meio da formação em pós-graduação, melhores recursos para a 

universidade africana, oferecendo bolsas, a fim de melhorar o nível dos alunos e para fazê-los 

capazes de competir internacionalmente. Para que consigam espaço nas universidades ocidentais em 

intercâmbio com o Point Sud e para depois voltarem à África para dar continuidade ao trabalho do 

Point Sud, ou trabalharem no Estado, para formação e atuação na África.  

Por meio de intercâmbios e de formação com universidades correspondentes, principalmente 

a Universidade de Bayreuth, na Alemanha, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a 

Universidade de Bamako, nossa principal parceira, bem como a Universidade de Frankfurt. Agora 

nós gostaríamos muito de continuar a parceria com universidades do Brasil, isso é extremamente 

importante e nós estendemos a mão a estas instituições para eventualmente fazermos alguma coisa, 

principalmente com os colegas da USP e de outras instituições.                           

Uma preocupação é que a pessoa se engaje no trabalho do Point Sud, que se interesse e 

acredite nesse projeto. No trabalho de formação, nos work-shops, nas pesquisas que organizamos. O 

Point Sud revelou um conjunto de homens e mulheres de diferentes horizontes que desenvolve um 

sistema, um ensinamento, dá conferências e fornece instrumentos para o nosso trabalho. Isso 

despertou o interesse não somente dos pesquisadores e estudantes africanos, mas também dos 

estudantes do Norte, permite a inversão do olhar. Dizemos: nós também podemos formar pessoas 

em nosso país, organizar e levar os estudantes para atuar na África. E quando fazemos isso 

mostramos aos estudantes africanos que o devir, que o futuro, não está na migração, mas que será 

construído na própria África. 

 

Obrigado.              


