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Introdução

Em 2006, o Council of Foreign Relations publicou estudo intitulado 
More than Humanitarianism: A Strategic U.S. Approach towards Africa, em 
que os autores2 defendiam essencialmente duas ideias: primeira, a de que 
os norte-americanos deveriam refletir sobre o aumento da importância 
vital da África para os interesses do país, e, segunda, a de que os Estados 
Unidos precisariam desenvolver uma política externa mais ampla com 
relação à África, que fosse além das iniciativas de natureza humanitária. 

O estudo do Council of Foreign Relations corroborava tendência 
nítida, no início do século XXI, no sentido de atribuírem-se relevância e 
prioridade às relações com o continente africano, como demonstraram a 
realização, em Pequim, em novembro de 2006, do Fórum de Cooperação 
China-África e a prática iniciada em Kananaskis, no Canadá, em 2002, 
e reeditada em todas as cúpulas subsequentes do G-8, de reuniões entre 
os líderes do Grupo e de países africanos, para tratamento de temas re-
lativos à África.  

Desde o seu discurso de posse, em 1 de janeiro de 2003, o Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil entre os atores interna-
cionais que engrossaram essa tendência, ao anunciar a disposição de de-
senvolver uma parceria qualificada com a África.3 Posteriormente, com 

2 Entre eles, Chester A. Crocker, ex-Secretário de Estado Assistente para África; Anthony 
Lake, Professor de Prática Diplomática na Georgetown University; e Samantha Power, 
Professora da John F. Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard. 

3 “Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a nossa 
disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva suas enormes potenciali-
dades”. Discurso perante o Congresso Nacional.
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suas seis viagens ao continente,4 no período entre 2003 e 2006, o Presi-
dente deu ampla visibilidade internacional à política brasileira de aproxi-
mação à África, conforme se atesta, por exemplo, nas quatro referências 
que a publicação do Council of Foreign Relations apresentou a propósito 
do Brasil, além de China, Índia, Malásia e as Coreias, como países em de-
senvolvimento que vinham construindo parcerias na África. Ou, ainda, 
na referência do ex-Secretário de Estado Assistente dos Estados Unidos 
para a África, Chester Croker, que teria declarado 

Africa is in play again. (…) It is a more competitive 
playing field which gives greater influence to African 
leaders as well as to potential competitors or ‘balan-
cers’ of U.S. diplomatic leverage. It is not just China: 
it is Brazil, the Europeans, Malaysia, Korea, Russia, 
India.5

Nesse contexto, em que a África passou a ser foco de atenção inter-
nacional, e, o Brasil, referência de parceria com o continente, o estudo da 
política externa do Governo Lula para a África revela-se desafio, ao mes-
mo tempo, oportuno e imperioso. Trata-se de identificar, compreender e 
avaliar a lógica desse momento de aproximação brasileira à África, suas 
modalidades e resultados, à luz de seus objetivos, internos e externos, tal 
como enunciados pelo Governo Lula. 

Esse é o propósito deste estudo, em que se examinarão, igualmen-
te, as perspectivas de sustentabilidade da política africana do Brasil após 
a conclusão dos mandatos do Presidente Lula. 

Para tanto, será preciso, em primeiro lugar, reportar-se às razões 
apresentadas pelo próprio Presidente da República para fundamentar 
essa aproximação e ter em mente o sentido a atribuir às suas palavras 
quando diz que a volta à África traduz uma necessidade estratégica de 
aproximação ao Continente. Em segundo, indicar em que consiste a po-
lítica africana do Governo Lula e como foi implementada no período 

4 A primeira, em novembro de 2003, incluiu São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, 
Namíbia e África do Sul. A segunda, em dezembro de 2003, Egito e Líbia. A terceira, em 
julho de 2004, São Tomé e Príncipe, Gabão e Cabo Verde. A quarta, em abril de 2005, 
República do Cameroun, Nigéria, Gana, Guiné-Bissau e Senegal. A quinta, em fevereiro 
de 2006, Argélia, Benin, Botsuana e África do Sul. A sexta, em novembro de 2006, apenas 
a Nigéria, para participar da Cúpula Afras. 

5 The New York Times, Week in Review, 24 de setembro de 2006. Jeffrey Gettleman. “Across 
Africa, a sense that US Power isn´t so super”.
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2003-2006, para, em seguida, identificar a ocorrência de eventual ele-
mento ou característica que ofereça às relações com a África probabili-
dade de permanência na agenda de prioridades da diplomacia brasileira.

Convém ressaltar que a ênfase do estudo recai exatamente sobre 
o que é novo na política africana do Governo Lula, ao mesmo tempo 
em que sublinha – ou até mesmo privilegia – outro modo de olhar as 
relações Brasil-África, a partir da ótica do Movimento Negro. Simulta-
neamente, o trabalho detém-se na apresentação e análise institucionais 
da política externa do Governo Lula para a África, com o intuito não só 
de apontar novidades sobre as quais ainda pouco se elaborou, mas tam-
bém de articular claramente as orientações e os parâmetros que balizam 
a ação dos agentes diplomáticos e outros funcionários do Estado.

O trabalho está dividido em duas partes. A primeira, com o título 
‘Antecedentes’, diz respeito a registros que precedem a posse do Presiden-
te Lula, em 1 de janeiro de 2003, mas que têm relevância para a análise e 
avaliação da política externa de seu governo para a África.

O primeiro capítulo, Notas bibliográficas sobre a história das rela-
ções Brasil-África, apresenta algumas das principais referências biblio-
gráficas relativas à História das Relações Brasil-África, até 2002. Resume-
-se e comenta-se a perspectiva de quatro autores, que se distinguem entre 
si não apenas pelos temas, mas, também, pelos atores que privilegiam. O 
registro desses múltiplos olhares sobre a História tem por objetivo ofere-
cer distintos parâmetros para a análise da política africana do Governo 
Lula e, se possível, para o seu enriquecimento a partir do alargamento da 
tradição analítica. 

O segundo, Voltar-se para a África – um compromisso de campa-
nha nas plataformas de governo pós-85, introduz elemento que irá singu-
larizar a política africana do Governo Lula. Trata-se do compromisso de 
voltar-se para a África que consta do programa de governo apresentado, 
em 2002, pela Coligação Lula Presidente, tanto no capítulo relativo à po-
lítica externa, quanto no encarte Brasil sem Racismo, ambos do referido 
programa. Essa dupla referência ao compromisso de aprofundamento 
das relações com o continente africano configura inédita vinculação en-
tre a política externa do país para a África e a luta contra o racismo e a 
discriminação racial no Brasil. A fim de atestar o ineditismo dessa vin-
culação, o capítulo apresenta, em bases comparativas, o espaço dedicado 

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   7 14/05/2019   01:03



8

às relações Brasil-África nas plataformas de governo dos candidatos à 
Presidência da República desde 1985 e registra, em linhas gerais, o tra-
tamento conferido às relações com a África por alguns dos principais 
partidos brasileiros nesse mesmo período, em particular o Partido dos 
Trabalhadores. Indaga, a seguir, as razões que teriam justificado essa ori-
ginal dupla menção ao voltar-se para a África. 

A resposta a essa indagação, propõe-se seja buscada na história das 
relações entre o PT e a África e também na avaliação do papel do Movi-
mento Negro na elaboração do Programa de Governo da Coligação Lula 
Presidente, do qual se trata no terceiro capítulo, O Movimento Negro, a 
questão racial e a política externa para a África. Sem poder identificar, no 
PT, laços históricos ou razões ideológicas que justifiquem plenamente a 
proposta de aproximação privilegiada com a África, constata-se que a 
inspiração para o projeto de adensamento de relações com o continente 
africano tem sua origem na luta interna contra o racismo e figura entre 
as políticas públicas defendidas pelo Movimento Negro com vistas à pro-
moção da igualdade racial no Brasil. 

O protagonismo do Movimento Negro nos processos que deter-
minaram a elevação da África a uma das prioridades da política externa 
do Governo Lula, bem como a vinculação entre o externo e o interno na 
concepção da política africana conduzem, no quarto capítulo, Os negros 
e a conquista de cidadania - Um novo quadro de referência cultural, ao 
debate em torno da questão racial no Brasil e a seus reflexos no discurso 
e na ação da diplomacia brasileira. O objetivo é identificar a emergência 
de nova cultura política no País, lastreada essencialmente em percepções 
correntes acerca dos direitos humanos, conforme as grandes conferên-
cias sociais da década de 1990, inclusive a Conferência de Durban, de 
2001, contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e formas cor-
relatas de intolerância. Nesse mesmo capítulo, analisa-se o possível im-
pacto da cultura política sobre a legitimação do Estado e de suas políticas 
de ação afirmativa, entre as quais se poderia incluir a política externa e, 
em particular, aquela para a África. 

A segunda Parte, com o título A implementação da política exter-
na do Governo Lula para a África, trata exclusivamente da execução da 
política africana do primeiro Governo Lula, especialmente dos aspectos 
relativos a seus fundamentos, objetivos e aos mecanismos utilizados para 
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a sua execução. Tendo em conta a reeleição do Presidente Lula, em 30 de 
outubro de 2006, para um segundo mandato, a cumprir-se até dezembro 
de 2010, e as apreciações, no próprio trabalho, a propósito dos primeiros 
quatro anos da gestão petista, esta segunda parte apresenta, também, reco-
mendações acerca das relações Brasil-África, inclusive à luz da conveniên-
cia de assegurar-se sustentabilidade à política africana do Governo Lula.

No quinto capítulo, Os discursos presidenciais e a concepção da po-
lítica externa para a África, propõe-se que a hermenêutica dos discursos 
do Presidente da República perante seus interlocutores africanos seja fei-
ta a partir de categorias que permitam isolar os valores, as justificativas, 
os objetivos e os mecanismos que, sempre com base no discurso presi-
dencial, sustentam as relações do Brasil com os países africanos. Trata-se 
de um amplo conjunto de textos presidenciais que sintetizam, com base 
no modelo proposto, o pensamento institucional e, ademais, permitem 
afirmar que a atual política externa do Brasil para a África se ergue sobre 
alguns pilares, entre os quais o dever moral, a necessidade estratégica 
e o compromisso partidário, com o objetivo principal de lutar contra a 
exclusão, no plano nacional e internacional. 

A identificação dos pilares que dão sustentação à política africana 
do Governo Lula permite reconhecer, por um lado, a centralidade do 
tema da reforma das instituições e das regras que regulamentam o co-
mércio internacional para o conjunto das relações do Brasil com a Áfri-
ca. Por outro, sugere, a propósito da reforma das Nações Unidas, e do 
Conselho de Segurança, em particular, que as gestões em prol da reforma 
não estão diretamente associadas aos pilares de sustentação da política 
externa para a África.

 As relações Brasil-África: Uma estrutura de pilares e eixos é o títu-
lo do breve capítulo 6, que explica o modelo proposto de estrutura analí-
tica para o estudo das relações Brasil-África e seu corolário de equilíbrio 
ideal entre seus componentes. Identificados os pilares de sustentação das 
relações Brasil-África, no capítulo 5, descrevem-se, no sétimo capítulo, 
Apresentação e análise dos eixos bilaterais, os eixos sobre os quais essas 
relações se desenvolveram no plano bilateral, no período compreendido 
entre os anos de 2003 e 2006. São abordados alguns temas da agenda 
bilateral com a África, selecionados a partir de apreciações feitas pelos 
próprios agentes diplomáticos brasileiros encarregados do acompanha-
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mento dessa agenda. Tanto quanto possível, faz-se um inventário dos 
temas bilaterais mais relevantes, bem como daqueles que acabaram por 
não produzir os efeitos esperados, quer pelo Brasil, quer pelos interlocu-
tores africanos. 

 O capítulo aborda, ainda, os instrumentos eventualmente cria-
dos ou aprimorados pelo Governo Lula com o objetivo de produzir e 
ampliar os efeitos da anunciada prioridade conferida às relações com os 
países africanos, apresentando, onde cabível, sugestões sobre o aprimo-
ramento de antigos e criação de novos mecanismos. 

 No oitavo capítulo, Apresentação e análise dos eixos multilaterais, 
discutem-se os eixos multilaterais das relações com a África, com vis-
tas a identificar os reflexos, sobre o cenário multilateral, da prioridade 
conferida ao continente pelo Governo Lula. O objeto de análise está, no 
entanto, limitado ao diálogo com os países africanos no contexto das 
negociações da Organização Mundial do Comércio sobre a Rodada de 
Doha e da reforma do CSNU.

Cada um desses eixos, bilaterais ou multilaterais, das relações com 
a África poderia ser, isoladamente, objeto de pesquisa e análise para es-
tudos específicos, que ganhariam, assim, no particular, mais densidade 
informativa e analítica. Neste estudo, optou-se, porém, por conferir-lhes 
natureza supletiva e, por isso, tratamento menos profundo, em benefício 
de um esforço mais elaborado e, naturalmente, mais longo, destinado à 
identificação e análise dos aspectos estruturais da política africana do 
Governo Lula, ou seja, dos pilares que lhe dão sustentação. 

A ênfase nos pilares, e não nos eixos, decorre da própria evolução 
da pesquisa, pois apoia-se sobre esses pilares o elemento capaz de garan-
tir a perspectiva de continuidade da política africana do Governo Lula, 
mesmo na era pós-Lula e independente do partido ou coligação de que 
for oriundo o próximo Presidente da República do Brasil. Visão ampla 
e geral, menos segmentada, sobre o conjunto dos eixos em torno dos 
quais se desenvolvem as relações Brasil-África favorece, ademais, a per-
cepção do equilíbrio, ou da falta deste, quando o que se passa a avaliar é a 
possibilidade de a política externa, em particular a política externa para 
a África, poder contribuir diretamente para a luta contra o racismo no 
Brasil, ou poder converter-se em instrumento de ação afirmativa... ainda 
que não só.
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Na Conclusão, A África passa a ser aqui, afirma-se, em primeiro 
lugar, que o Governo Lula, por intermédio de sua política externa para 
a África, inovou, de fato, ao vincular a questão interna da luta contra o 
racismo e o projeto externo de relações prioritárias com a África. Em se-
gundo, que os quatro anos do primeiro mandato do Presidente Lula fo-
ram a expressão de uma nova cultura política que avalia positivamente 
as políticas de promoção da igualdade racial e de luta contra o racismo, 
entre as quais a opção pela aproximação com a África. Consequente-
mente, incorporou-se à política externa brasileira componente adicio-
nal de legitimidade interna, em condições de assegurar perspectivas de 
continuidade e sustentabilidade à política africana do Brasil, desde que 
cumpridas duas condições essenciais: a contínua busca de legitimação 
interna para a agenda diplomática, o que deve ser um objetivo de todo 
e qualquer governo democrático,6 e a efetiva implementação de uma 
agenda com a África em que esteja nítida e solidamente estabelecida a 
vinculação entre a política externa para o continente e, no plano inter-
no, a promoção da igualdade racial. 

As dúvidas daí resultantes são imediatas; e passa-se, portanto, a 
avaliar os resultados e a efetividade dessa vinculação, sob pena de co-
locar-se em risco pelo menos uma parte do argumento legitimador da 
aproximação do Brasil à África. Põe-se, então, a seguinte pergunta: nos 
quatro anos do Governo Lula, as relações do Brasil com a África presta-
ram-se, de fato, a cumprir uma parte – exatamente a mais inovadora – do 
que fora inscrito no programa de governo de 2002, ou seja, serviram à 
promoção da igualdade racial e à luta contra o racismo no Brasil? Se o fi-
zeram, como foi feito? Seria possível, no segundo mandato do Presidente 
Lula, fortalecer este pilar de sustentação da política africana do Brasil? 
E quanto aos outros pilares? A propósito, deixa-se explícito o entendi-
mento de que a ideia de pilares é também uma metáfora para a busca de 
equilíbrio, em que as justificativas de aproximação à África são comple-
mentares e jamais excludentes. 

O tema que é objeto deste estudo está inserido no campo das Re-
lações Internacionais e, em particular, no campo de estudo da Política 

6 É oportuno observar que a diplomacia tende a ser, entre as atividades de governo, aque-
la com menor índice de acompanhamento público, mesmo nas democracias mais avan-
çadas. Por isso, o respaldo interno à aproximação com a África é ainda mais expressivo 
como expressão de legitimação da política africana. 
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Externa dos países, no caso, do Brasil. Não obstante, ele sofre o impacto 
da transversalidade de questões como raça e direitos humanos, o que 
acaba por conferir-lhe outro tipo de interesse, inclusive para os cidadãos 
menos envolvidos com os temas internacionais. Ele ecoa, igualmente, os 
efeitos de debates nacionais sobre, por exemplo, as políticas de cotas em 
benefício dos afrodescendentes e, em última análise, sobre multicultura-
lismo e identidade nacional. 

Nesse sentido, para além de sua inserção genuína no domínio das 
Relações Internacionais, este trabalho quer, também, ser parte de uma 
discussão nacional sobre a questão racial no Brasil e, mais especifica-
mente, sobre políticas de ação afirmativa, entre as quais se passaria a 
incluir a política externa. Parafraseando Verona Alberti, o que se pode 
afirmar é que, neste caso, relevante não são propriamente as cotas, ou a 
política externa para a África, mas sim a discussão sobre um tema que 
“desperta a sociedade para a questão racial. (...) O importante é a socie-
dade brasileira empenhar-se em encontrar caminhos que nos levem a 
uma efetiva democracia racial.” 7 

Quando a sociedade brasileira desperta para a questão racial e 
busca soluções para combater a discriminação e superar os efeitos do 
racismo, é natural que o mesmo se verifique entre seus agentes diplo-
máticos, tanto mais que a ex-Ministra da Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, disse, repetidas 
vezes, que 

(...) a política de promoção da igualdade racial não 
deve fazer parte apenas da estrutura da Secretaria Es-
pecial de Política de Promoção da Igualdade Racial - 
Seppir, mas de todos os ministérios e áreas de governo 
que tenham relevância para a vida social, econômica e 
política do país.8 

Esse é um chamamento dirigido também ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, que já desenvolvia, desde o final do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, o programa de ação afirmativa para alunos afrodes-
cendentes candidatos a ingressar na carreira diplomática brasileira,9 tido 

7 Alberti, 2005. 
8 Apud Cunha, 2005, p. 2.
9 Trata-se do programa intitulado “Bolsas-Prêmio de Vocação para a Diplomacia”, que 

teve início em 2002. 
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como dos mais bem-sucedidos programas dessa natureza jamais realiza-
dos no Brasil.10

Ainda assim, a diplomacia brasileira tem diante de si o desafio de 
continuar realizando esforços com o objetivo de reverter a histórica sus-
peição e, por vezes, rejeição que, como se aponta no capítulo 3, parcelas 
da liderança e da militância do Movimento Negro nutriram a propósito 
do Itamaraty e da política externa brasileira. Como aponta Paulo Sér-
gio Pinheiro, esses sentimentos vêm sendo sensivelmente minimizados 
a partir dos anos 1990, desde o início dos debates preparatórios para a 
Conferência de Viena, de 1993, sobre Direitos Humanos.11 

A gestão do Ministro Celso Amorim, no período 2003-2006, terá 
ainda mais contribuído para o diálogo e a parceria entre o MRE e o Mo-
vimento Negro, não só por assumir a implementação da política africa-
na definida pelo Presidente Lula, mas também por iniciativas como a 
realização da II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, em 
Salvador, em julho de 2006.

Embora esses sejam alguns marcos que auguram o crescimento da 
confiança entre o MRE e a comunidade brasileira de afrodescendentes, 
o essencial, na perspectiva deste estudo, continua a ser a identificação 
dos pontos de convergência entre a política externa brasileira, executada 
pelo MRE, e a luta contra o racismo no Brasil, cujos principais comba-
tentes têm sido, historicamente, as organizações do Movimento Negro. 
No contexto multilateral, onde são negociados, em foros globais ou re-
gionais, os documentos internacionais relativos à luta contra o racismo e 
a discriminação racial ou, ainda, onde são discutidos os relatórios acerca 
da situação racial no Brasil, a política externa brasileira tem evoluído 
muito positivamente no sentido de promover os interesses e posições das 
organizações do Movimento Negro brasileiro. 

Não obstante, o desafio que se impõe aos diplomatas brasileiros 
vai mais além. No domínio bilateral, ele passa pela tentativa de descons-
trução do tradicional discurso diplomático brasileiro referente às rela-
ções com o continente africano, que ainda incorpora elementos do mito 

10 São frequentes os comentários nesse sentido feitos por militantes do Movimento Negro. 
Um deles partiu da antropóloga e jornalista Wania Sant’anna, durante a II CIAD, reali-
zada em Salvador, em julho de 2006.

11 Pinheiro apud Alves, 2001, p. 17.
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da democracia racial e da perspectiva eurocêntrica que informa a per-
cepção brasileira acerca da África. Passa, sobretudo, pela compreensão 
do papel da política externa como instrumento de ação afirmativa. No 
plano multilateral, trata-se de procurar assegurar que, em todos os foros, 
a prioridade conferida à África encontre suas formas de expressão, e que 
os pilares da política africana do Brasil se prestem igualmente à sustenta-
ção das relações tanto bilaterais quanto multilaterais. 

***
Em meio a esse contexto ampliado de apresentação e análise da 

política externa do Governo Lula para a África, foi preciso acercar-se das 
Ciências Sociais e de seus autores, sobretudo brasileiros, para encontrar 
definições sobre conceitos instrumentais ao desenvolvimento deste tra-
balho, entre eles o conceito de raça, racismo, ações afirmativas e Movi-
mento Negro, ou ainda para incorporar consensos e teorias que escapam 
ao campo internacional. 

O termo raça não se refere a conceito biológico, pois os estudos 
sobre o genoma humano já atestaram não haver qualquer base genética 
ou científica para sua utilização. Entre outros, Antonio Sérgio Guima-
rães afirma que “raça é um conceito que não corresponde a nenhuma 
realidade natural. (...) [e] limita-se ao mundo social.”12 Jacques d’Adesky 
contrasta a existência da noção de “raça biológica” e a evidência da “raça 
simbólica”, ou seja, a raça socialmente percebida e interpretada.13 

Como explica Nilma Lino Gomes, nas conversas cotidianas, fami-
liares e na mídia, utiliza-se o termo raça com um sentido social e político, 
porque é ele o que “consegue dar a dimensão mais próxima da verdadei-
ra discriminação contra os negros” e “da relação que se faz entre esses 
[grupos etnorraciais] e os aspectos físicos observáveis na estética corpo-
ral dos pertencentes aos mesmos.”14 Ela propõe a compreensão de raças 
como “construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações 
sociais e de poder ao longo do processo histórico.”15 D’Adesky sublinha, 
por sua vez, a importância dessa construção social porque, conforme en-
sina a teoria do reconhecimento, “a identidade do indivíduo depende 

12 Guimarães, 1999, p.9.
13 D´Adesky, 2006, p.65-66
14 Gomes, 2005, p.45. 
15 Idem, p. 49.
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muito mais da imagem que os outros têm dele do que de suas próprias 
escolhas pessoais.”16

Quaisquer que sejam as variações de sentido do termo raça, inte-
lectuais e ativistas do Movimento Negro reconhecem, no entanto, que 
a desconstrução científica da raça biológica não fez desaparecerem as 
percepções comuns fundadas na aparência física e, em primeiro lugar, 
na cor da pele. “Culturalmente codificadas, essas percepções conduzem 
o homem comum a classificar os indivíduos que encontra segundo suas 
características visíveis e não de acordo com o conhecimento genético.”17 
João José Reis diz ser necessário superar o preconceito de falar-se em 
raça no Brasil, pois, “dizer que só existe a raça humana, como gostava de 
fazê-lo Darcy Ribeiro, é uma atitude politicamente nobre e até cientifi-
camente correta, mas é fato que no convívio social indivíduos e grupos 
constroem noções de raça, mesmo se chamam a coisa de outra coisa.”18 

Sobre as outras formas de chamar raça, Gomes opina que, no Bra-
sil, à luz da realidade aqui verificada, “substituir o termo raça por etnia 
não resolve, na prática, o racismo que aqui existe”,19 pois, como lembra 
Guimarães, o racismo “tem uma realidade social plena, e o combate ao 
comportamento social que ele enseja é impossível de ser travado sem que 
se lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite.”20 

Sobre o racismo, convém registrar as duas formas, vinculadas, em 
que se manifesta – a individual e a institucional. A primeira diz respeito 
a “atos discriminatórios cometidos por indivíduos contra outros indiví-
duos; podendo atingir níveis extremos de violência”; enquanto a segunda 
“implica práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo Estado 
ou com o seu apoio indireto”.21 Segundo Hélio Santos, o racismo tem 
como pressuposto a noção de “superioridade de um grupo racial sobre 
outro” e “a crença de que determinado grupo possui defeitos de ordem 
moral e intelectual que lhe são próprios”.22 Em julho de 2005, em Brasília, 

16 D´Adesky, 2006, p.15.
17 Idem, p.65-66.
18 Reis apud Guimarães, 1999 (1ª orelha).
19 Gomes, 2005, p.47.
20 Guimarães, 1999, p. 9.
21 Edson Borges, Carlos Alberto Medeiros e Jacques d’Adesky, 2002 (apud Gomes, 2005, 

p.52-53).
22 Santos, 2001, p.85 (apud Gomes, 2005, p.53).
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durante a I Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, a ex-
-Ministra Matilde Ribeiro explicou que o “racismo faz parte das relações 
interpessoais e se expressa principalmente na falta de oportunidades.”23

Por discriminação racial, entende-se “a prática do racismo e a 
efetivação do preconceito”, e o preconceito é “um julgamento negativo 
e prévio dos membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia 
ou de uma religião ou de pessoas que ocupam outro papel social signi-
ficativo”.24 A discriminação racial é, em suma, a adoção de práticas que 
efetivam o racismo e o preconceito.25

Ações afirmativas, por sua vez, são medidas que têm como ob-
jetivo eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo 
a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como compensar 
perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes 
de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.26  Para Gui-
marães, elas buscam “promover privilégios de acesso a meios funda-
mentais, como educação e emprego, principalmente a minorias étnicas, 
raciais ou sexuais que, de outro modo, estariam deles excluídas, total 
ou parcialmente.”27

Finalmente, por Movimento Negro, entenda-se o conjunto das or-
ganizações da sociedade civil que reúne a comunidade negra em torno 
da defesa e promoção de seus interesses, e cuja história remonta ao início 
do século XX, como se verá no capítulo 3. Registre-se, todavia, o alerta 
da ex-Ministra da Seppir, para quem é “importante dizer que o Movi-
mento Negro não é um bloco único, mas diversas instituições, entidades, 
diversos matizes ideológicos e diversas prioridades na ação.”28 

A opção pela utilização do termo no singular, ao invés da expres-
são no plural – movimentos negros – que serviria para indicar a multipli-
cidade de atores que o compõem, além de refletir uma opção pessoal, as-
sociada à percepção de unidade do esforço da comunidade negra contra 
o racismo, o preconceito e a discriminação racial, tem por objetivo man-

23 Discurso disponível na página da Seppir disponível em: <www.planalto.gov.br/seppir>.
24 Gomes, 2005, p.54-55. 
25 Idem, p.55.
26 Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra.
27 Guimarães, 1997, p.233.
28 Matilde Ribeiro, entrevista à autora.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   16 14/05/2019   01:03



17

ter uniformidade de tratamento com o trabalho que realiza, desde 2004, 
o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil da Fundação Getulio Vargas,  intitulado História do Movimento 
Negro no Brasil: constituição de acervo de entrevistas de história oral. São 
“entrevistas gravadas com lideranças desse movimento, em diferentes 
estados do Brasil, [e] têm por objetivo constituir um registro de sua his-
tória e trazer ao debate sobre a questão racial no Brasil a contribuição 
daqueles que optaram por atuar primordialmente nessa esfera.”29 

A referência ao trabalho realizado pelo CPDOC-FGV permite 
concluir esta Introdução com a citação de seus dois coordenadores, Ve-
rona Alberti e Amílcar Araújo Pereira. Eles entendem que o mesmo “po-
derá se tornar referência importante para a construção de identidades 
de diferentes grupos sociais” e, frisam, “não apenas de afrodescendentes, 
mas dos próprios ‘brancos’, que podem repensar sua identidade ao co-
nhecer a história das lideranças negras.”30

Da mesma forma, ao lançar-se o debate acerca da aplicação da 
política externa brasileira como instrumento de ação afirmativa, o que 
se tem em mente não são apenas os benefícios a serem eventualmente 
auferidos pela comunidade negra, mas necessariamente a contribuição 
que a política externa pode oferecer ao conjunto da população brasileira, 
quando passa a incorporar, na prática diplomática, políticas assimétri-
cas que se “justificam quando existem desvantagens coletivas”.31 Afinal, 
como consta do documento que apresenta a Política Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial, aprovada pelo Decreto n. 4.886/03, a questão 
racial não deve ser tratada como um problema dos e para os discrimi-
nados, mas sim “como um entrave para a consolidação da democracia 
e do desenvolvimento econômico do país”.32 A luta contra o racismo e a 
superação da desigualdade racial devem ser compreendidas, portanto, 
como integrantes do conceito de interesse nacional, cuja defesa está a 
cargo da diplomacia brasileira.

29 Alberti, 2005.
30 Idem.
31 Lopes, 2005, p. 40.
32 Seppir, 2005. p. 35.
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