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1. A DICOTOMIA: METRÓPOLES VERSUS PERIFERIA NA REALIDADE 

AFRICANA 

 África é o terceiro continente em tamanho e o segundo mais populoso do mundo. 

 Um continente de contrastes, não existe uniformidade nem nos aspectos físicos 

nem nos humanos. Existem várias Áfricas dentro de um mesmo continente. 

 A divisão do continente em cinco regiões não tem meramente nada a ver com a 

divisão geográfica, mas sim, ela realça o sentimento profundamente marcado pela 

vivencia e sentimento de pertença dos africanos com as suas regiões. 

 A própria forma como somos vistos de fora pra dentro  reforça este entendimento  

por ser feito apenas por parâmetros económicos e pela cor da pele dos africanos. 

 África "branca", de cultura árabe, e África "negra", a sul do Sara. Uma 

diversidade de povos  com particularidades muito especiais em que cada caso, é 

um caso, do norte a sul. 

 Infelizmente, nós os africanos também não olhamos para dentro do continente e 

estamos sempre com os olhos postos para fora do continente. 

 África "branca", de cultura árabe, e África "negra", a sul do Sara. Uma 

diversidade de povos  com particularidades muito especiais em que cada caso, é 

um caso, do norte a sul. 

 Infelizmente, nós os africanos também não olhamos para dentro do continente e 

estamos sempre com os olhos postos para fora do continente. 

 Quase toda a comunicação intra-continental é feita através da Europa o que torna 

essa dicotomia da metrópole versus periferia mais acentuada por ter advindo dessa 

condição que nos caracteriza tipicamente e põe a nu a desagregação do continente 

que é fruto do colonialismo. 



 

2. A QUESTÃO É: COMO SUPERAR ESSA DICOTOMIA AFRICANA DA 

METRÓPOLE VERSUS PERIFERIA? 

 Muamar Kadhafi enquanto presidente da UA tinha como bandeira para o 

desenvolvimento do continente: A EDUCAÇÃO. Segundo ele, a primeira 

prioridade para o continente é educar e instruir as mulheres e as crianças e só 

depois então dessa etapa se pode pensar profundamente no desenvolvimento da 

África. É única forma de libertar o africano.  

 “É uma afronta que os africanos mendiguem junto dos que no passado os 

escravizaram e trataram como animais depois colonizaram e pilharam as suas 

riquezas. É uma afronta que os africanos peçam esmolas nas portas destes 

últimos e instam-lhes a ajudá-los”. 

 Portanto, essa dicotomia metrópole versus periferia ainda é um dos Desafios 

maiores a ser empreendido no continente. 

3. COMO PODE A EDUCAÇÃO INTERVIR NESSE CAMPO? 

 Garantindo a universalização da educação básica completa como um direito 

inalienável a todos os cidadãos na própria constituição da república.    

 Esta premissa  se for empreendida não tem só a função de garantir o 

conhecimento, o saber, mas sobretudo contribui para a construção da cidadania 

que facilita a implementação de politicas publicas nomeadamente no campo da 

saúde, do  saneamento das doenças, da justiça, das igualdades entre os sexos e 

de oportunidades dos cidadãos. 

4. COMO? 

 Através da: 

  Universalização básica da educação 



  Assumpção dos custos da educação 

  Garantia no acesso com especial enfoque para as meninas 

  Criação de condições especiais para os menos favorecidos, minorias étnicas e 

outros grupos específicos para que acedam a educação como um direito inalienável 

5. E COMO A EA PODE TER PAPEL CHARNEIRA NESTE ENFOQUE? 

 A nível do continente não existe um MARCO REFERENCIAL que norteia a 

política ambiental de forma assumida pelos estados membros de molde 

universalista com um posicionamento próprio. 

 A necessidade da criação de um programa comum no contexto africano com 

uma IDENTIDADE PRÓPRIA da concepção ambiental na sua forma mais 

abrangente e transversal as grandes questões e desafios que neste momento se 

colocam no continente é urgente.  

 A necessidade da criação de uma Rede com um espaço a partir do qual se 

começa a ser desenhada uma proposta identitária da educação ambiental e uma 

ponte de ligação dos 54 estados e territórios africanos.  

 Só dessa forma articulada e sistematizada podem ser debatidas as grandes 

questões que são transversais aos territórios africanos. 

 Este é um dos maiores desafios para os próximos tempos porque há toda uma 

população jovem disponível e que constitui o grosso da população africana que 

precisa participar nessa empreitada e que não pode ser defraudada. 

“Vamos criar outra terra dentro da nossa terra” 

Amílcar Cabral 

Vamos criar outra África dentro da nossa África 

 



 

 


