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1

Notas Bibliográficas sobre  
a História das Relações  

Brasil-África

Apresentam-se, a seguir, três trabalhos que registram e comentam 
a história das relações entre o Brasil e a África. A seleção dos textos reflete 
a opinião não só de autores consagrados na área de História das Relações 
Internacionais do Brasil, como Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, e das 
Relações Brasil-África, como José Flávio Sombra Saraiva, mas também 
de acadêmicos de outras disciplinas, no caso Jocélio Teles dos Santos, que 
oferece uma perspectiva diferenciada sobre o objeto de análise e sugere 
outras leituras da política externa brasileira. 

Tais resenhas apontam as múltiplas possibilidades de relato da His-
tória.33 Ainda que distintas, são, ao mesmo tempo, complementares e re-
levantes, não apenas para a História, mas também para a formulação da 
política externa brasileira e para a elaboração do discurso diplomático, o 
qual tem remetido à História e às matrizes africanas da cultura brasileira 
parte da justificativa e da legitimação para as relações com a África.34 

A fim de evitar incorrer no equívoco frequente de tratar a África, 
inclusive no contexto das relações com o Brasil, como uma unidade coe-

33 Flávio Sombra Saraiva (1996, p. 14) registra que “historiadores brasileiros e africanos, 
durante muito tempo, conseguiram ver, tão somente, o quantitativismo do tráfico de es-
cravos e os horrores do trabalho compulsório na América. Há outras histórias que ainda 
necessitam ser contadas ou reinventadas, tanto para os períodos iniciais quanto para os 
períodos mais recentes das relações do Brasil com a África”.  

34 Os exemplos são numerosos, uma vez que os laços históricos e a solidariedade cultural 
foram sempre referências praticamente obrigatórias em todos os discursos diplomáticos 
acerca das relações Brasil-África. Em comentários sobre sua gestão à frente do MRE e 
sobre a política externa brasileira, o Chanceler Gibson Barbosa declarou, por exemplo, 
que “nossa política africana corresponde a realidades geográficas, históricas, étnicas e 
culturais importantes para o Brasil” (OLIVEIRA; MOURÃO, 2005, p. 70).
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sa ou interlocutor único, é, desde já, oportuno acautelar-se com a diver-
sidade e complexidade africanas. São variadas histórias e realidades, bem 
como distintos momentos na relação com o Brasil.  

Para além dos diferentes registros históricos, é preciso levar tam-
bém em conta o senso comum sobre as relações entre o Brasil e a África, 
pois ele tem, igualmente, reflexos na formulação e execução da política 
africana do Brasil.

O primeiro dos componentes desse senso comum é de natureza 
geográfica e diz respeito ao que se convencionou chamar de África. Tra-
dicionalmente, entende-se por África a porção subsaárica do continen-
te. No MRE, ainda que, em 1913, a reforma administrativa realizada na 
gestão de Lauro Müller tenha reintroduzido o critério geográfico para a 
constituição dos órgãos do MRE,35 em 2006, a competência geográfica so-
bre o Egito continuava dividida entre a Divisão de África III, responsável 
pelo intercâmbio bilateral e relações com a África, e a Divisão de Oriente 
Médio I, responsável pelas relações desse país no Oriente Médio. Perce-
be-se, assim, a hesitação institucional acerca da identidade afro-árabe, 
ou afro-árabe-mediterrânica, dos países da África magrebina, ou então 
a relutância em optar exclusivamente pelo conceito geográfico na distri-
buição de competências na Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 

Essa relutância evoca, todavia, argumentos racionalistas, consa-
grados no século XVIII, em que a África, que passou a ser conhecida 
como negra, era “identificada por um conjunto de imagens que resulta 
em um todo indiferenciado, exótico, primitivo, dominado, regido pelo 
caos e geograficamente impenetrável”.36  

Leila Hernandez explica que o discurso racionalista inspirou o dis-
curso colonialista e revelou “inequívoca eficácia prática nos planos polí-
tico e ideológico”. Ademais, seus efeitos prolongam-se até os nossos dias, 
com “fortes marcas nas ciências humanas e, em particular, na antropolo-
gia e na historiografia sobra a África”.37 Pode-se afirmar que segue produ-
zindo efeitos na diplomacia, uma vez que a visita do Presidente Lula aos 
países do norte da África, em dezembro de 2003, foi considerada parte 
de uma viagem a países árabes. Também a visita do Ministro Celso Amo-
rim, em fevereiro de 2005, a nove países, entre os quais Tunísia e Argélia, 

35 Dec. n. 10.662, de 31/12/1913. Oliveria Castro, 1983.
36 Hernandez, 2005, p. 21.
37 Idem, p. 17.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   22 14/05/2019   01:03



23

foi apresentada, em comunicado à imprensa de 17 de fevereiro daquele 
ano, como uma viagem a países árabes.38

A questão das múltiplas identidades dos países magrebinos ou a 
admissão de uma efetiva cisão entre uma África branca, mais ociden-
tal e mediterrânea, e uma África negra, separadas pelo Saara, são temas 
relevantes no contexto da atual política externa e africana do Brasil, e, à 
luz da crítica ao discurso racionalista, deveriam permitir a revisão dos 
conceitos e da nomenclatura referente aos países africanos magrebinos. 

Segundo Hernandez, os argumentos racionalistas tinham por obje-
tivo promover a divisão entre os próprios africanos e difundir a percepção 
daqueles nascidos ao sul do Saara como “sujeitos sem vontade racional 
(...) [que] não têm condições de ultrapassar os limites de selvageria e de 
buscar um novo estado de existência.”39 A autora sublinha, no entanto, 
que, a partir de 1960, as referências à homogeneidade africana cederam 
lugar ao reconhecimento das especificidades continentais e, ao mesmo 
tempo, à reavaliação da existência de duas Áfricas incomunicáveis, uma 
ao norte e outra ao sul do Saara. Atualmente, porém, com base nos estudos 
realizados desde essa época sobre o período pré-colonial e, em especial, 
sobre os séculos de intensa troca de pessoas e mercadorias que precedem 
a chegada dos europeus ao continente africano, afastou-se a “ideia de um 
continente cindido em duas partes incomunicáveis, ao mesmo tempo que 
[se superou] a ideia da homogeneização da África subsaariana”.40 

O segundo dos componentes do senso comum acerca da África 
remete à percepção do continente como a terra provedora de “braços” 
para a formação econômica do Brasil.41 Uma África necessariamente 
negra e com a qual se registrou, historicamente, um fluxo de mão úni-
ca. Tomou-se nota essencialmente do aporte africano para a formação 
do Brasil – sua população, sua economia, cultura e identidade.  Mais 
recentemente, uma nova historiografia, de autores como Luis Felipe de 
Alencastro42 e Manolo Florentino,43 e também as obras de Alberto da 

38 Resenha de Política Exterior do Brasil, n. 96, 1º. semestre de 2005, p. 252. 
39 Hernandez, 2005, p. 21.
40 Idem, p. 44.
41 Saraiva, 1996, p. 23. 
42 Alencastro é autor de O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
43 Florentino é autor de Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África 

e o Rio de Janeiro: séculos XVIII e XIX. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  
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Costa e Silva,44 sobre os intercâmbios no Atlântico Sul, têm servido para 
revelar a dupla via desses contatos.45 

Ainda outro aspecto desse senso comum aponta para uma Áfri-
ca sem História,46 ou de história desconhecida, inclusive a contempo-
rânea,47 uma vez que o Brasil e os brasileiros, quer pelos laços especiais 
mantidos com Portugal, quer pelas opções ideológicas e estratégicas dos 
governos militares ou ainda pelos constrangimentos internos impostos 
a partir da edição do AI 5, não se engajaram48 na luta pela emancipação 

44 Uma dessas obras é Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira/Ed. UFRJ, 2003.  

45 Os fluxos de comércio associados ao tráfico negreiro ou, mais propriamente, os produtos 
brasileiros enviados para a África para financiamento do tráfico e mesmo a presença de 
brasileiros na gestão do comércio de escravos em toda a Costa Ocidental da África são 
pouco referidos. Pereira (s/d, p. 576) registra esses fatos e lembra que, além de Angola, 
cuja libertação, de sua capital, Luanda, dos holandeses, em 1648, deu-se por iniciativa 
do Brasil, “a restante costa ocidental africana, sob controle português, passa também a 
ser subordinada aos crescentes interesses escravocratas do Brasil, de onde passam a ser 
indicados os seus governadores e altos funcionários”. Ele cita o historiador português, 
Jaime Cortezão, que afirmara que “Angola foi, durante os séculos XVII e XVIII, uma 
província portuguesa do Brasil. (...) [e que] o Brasil havia absorvido todo o comércio da 
costa da África com total exclusão de Portugal”. 

46 Leila Maria Hernandez (2005, p. 23) diz que o começo da História da África “recai no 
tráfico negreiro e na colonização da América, reforçando estereótipos raciais presentes 
até os nossos dias”. Ela observa que o fenômeno da falta de História é decorrente da 
racionalidade eurocêntrica, “predominantemente ideológica,” tal como traduzida nos 
estudos europeus a partir do século XVI sobre o mundo não ocidental.  Explica também 
que, “pela ocultação da complexidade e da dinâmica cultural próprias da África, torna-
-se possível o apagamento de suas especificidades em relação aos continentes europeu 
e mesmo americano. Quanto às diferenças, (...) aproximando-se, por analogia, o desco-
nhecido ao conhecido, considera-se que a África não tem povo, não tem nação e nem 
Estado; não tem passado, logo, não tem História” (p. 18). Hernandez faz ainda referên-
cia ao importante papel de Hegel, com o seu Filosofia da história universal, na afirmação 
da “aistoricidade da África”. Ademais, o autor alemão dividia a África em três partes 
essencialmente distintas: a África setentrional, ligada ao Mediterrâneo, e “pode dizer-se 
que esta parte não pertence propriamente à África, senão à Espanha com a qual forma 
uma concha”; a África meridional, separada da Setentrional por “um grande deserto e 
pelo Niger”. A terceira, é a África ao sul do Saara, que “é quase desconhecida. (...) a parte 
característica deste continente” (apud HERNANDEZ, 2005, p. 20). Hernandez lista obras 
de referência sobre a África subsaárica, escritas, desde o século XIII, por autores da civili-
zação islâmica medieval, com registros históricos que datam do século IX. 

47 Saraiva (1996, p. 234) registra que chamava “a atenção dos africanos [na década de 1990] 
o pouco que se sabia no Brasil sobre o seu mundo contemporâneo”. 

48 Saraiva (1996, p. 36) afirma que “o Presidente Juscelino Kubitschek assistiu a essa mu-
dança de situação no outro lado do Atlântico com indesculpável indiferença”. Pereira 
(s/d, p. 577) menciona, por sua vez, que “o Governo Kubitschek assistiu passivo, entre 
1957 e 1960, à independência de 21 estados africanos”. 
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africana,49 e poucos acompanharam diretamente os episódios dessa lu-
ta.50 As exceções referem-se à adoção, na década de 1970, das primeiras 
medidas legais51 pelo fim do apartheid e contra a ocupação da Namíbia, 
e à retórica antiaparteísta nas Nações Unidas.52 

No campo econômico, a partir das décadas de 1930, mas sobre-
tudo de 1940 e 1950, a África passou a representar o concorrente,53 em 
razão das semelhanças climáticas e geográficas e de sua inserção na 
economia mundial. As iniciativas brasileiras de aproximação visavam, 

49 Não se encontraram registros ou testemunhos do envolvimento de lideranças políticas 
e intelectuais brasileiras nos processos de independência da África. Como se referirá 
em outras partes deste trabalho, houve, no Congresso Nacional, sobretudo a partir da 
abertura democrática, manifestações de parlamentares contra o apartheid, inclusive con-
tra os ataques sul-africanos em países vizinhos que alegadamente acolhiam bases do 
Congresso Nacional Africano, e pela independência da Namíbia. No entanto, Saraiva 
(1996, p. 28) registra que, em 1947, Luís Carlos Prestes, então Secretário-Geral do Partido 
Comunista e também Senador, já defendia “o envolvimento brasileiro nas independên-
cias das colônias na África”.

50 Mesmo no período da PEI e de seu compromisso com os 3 Ds – Desenvolvimento, De-
sarmamento e Descolonização, a diplomacia brasileira restringiu-se a apenas um único 
voto favorável à independência de Angola, durante a gestão San Thiago Dantas (PEREI-
RA, s/d, p. 578).

51 Em 28/7/70, foi assinado o primeiro decreto presidencial que restringia o livre comércio 
com a África do Sul. Tratava-se de um embargo à venda de armas e conformava-se com 
determinação das Nações Unidas.  Também seguindo resoluções das Nações Unidas, 
o Brasil suspendera, na década de 1970, relações culturais e esportivas. Essas medidas 
concretas tornaram-se realmente compulsórias apenas em 1985, quando o Presidente 
José Sarney reuniu-as em um único decreto, o de n. 91.524, de 9/8/85.

52 Desde a I Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil jamais deixou de reconhecer o 
apartheid como crime internacional. Sobre o histórico das relações Brasil-África do Sul, 
ver Vilalva e Gala (2001).

53 Saraiva (1996, p. 22-25) enumera a “competição entre produtos primários africanos e 
brasileiros no mercado internacional” como um dos elementos que influenciaram a per-
cepção dos primeiros formuladores da política externa brasileria para a África. Ele tam-
bém menciona a concorrência por investimentos e financiamentos oriundos do Plano 
Marshall, que passaram a chegar à África por intermédio de suas metrópoles. Informa 
que “nas Nações Unidas, diplomatas brasileiros insistiram no fato de que o tratamen-
to preferencial dado à África produziria uma desvantagem comercial para os produtos 
agrários brasileiros”. Oliveira e Mourão (2005, p. 50) também mencionam “o questio-
namento de a África ser concorrente ou parceiro comercial” e informam que Roberto 
Campos considerava os países africanos “competidores diretos do Brasil” (2005, p. 58). 
Embora pouco mencionada, a ideia da competição ainda sobrevive, como indica o título 
Fórum Brasil-África: cooperação e competição, escolhido por Peter Draper, pesquisador sul-
-africano, do South African Institute of International Affairs – SAIIA, de Joanesburgo, África 
do Sul, para intervenção que proferiu por ocasião do Fórum Brasil-África: Política, Coo-
peração e Comércio, realizado em Fortaleza, em junho de 2003, sob os auspícios do MRE 
do Brasil e do Grupo de Embaixadores Africanos em Brasília. 
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portanto, ao controle e regulamentação do mercado,54 a fim de garantir 
benefícios para o Brasil.55 No domínio do comércio, já no período de Jus-
celino Kubitschek, mas sobretudo a partir de 1970, os países africanos, 
especialmente os da Costa Ocidental Atlântica, bem como do Norte do 
continente, passaram, contudo, a ser mercado potencial para os produtos 
industrializados brasileiros.56 Desenvolveu-se, a seguir, a crença de que o 
comércio viria a se converter em um dos elementos de sustentação das 
relações entre o Brasil e a África, senão o principal.57

54 Saraiva (1996, p. 38-41) menciona, por exemplo, a estratégia do Itamaraty “de sugerir 
o GATT como a agência apropriada para enfrentar esse problema” e também a posição 
favorável, em 1957, à criação da Comissão Econômica para a África, que seria “a melhor 
forma de reduzir distorções geradas pelas relações especiais que existiam entre o Merca-
do Comum Europeu e os países africanos”. 

55 Pereira (s/d, p. 577) explica que se “tratava da competição pelo financiamento internacional 
para o desenvolvimento industrial brasileiro e dos reclamos contra o favorecimento da Euro-
pa a produtos primários africanos das suas colônias, com destaque para o café”. No mesmo 
sentido, Fischlowitz também menciona a concorrência entre o Brasil e a África pela captação 
de capital estrangeiro para investimento (apud OLIVEIRA;  MOURÃO, 2005, p. 51).

56 Pereira (s/d, p. 580-581) comenta que, a partir do Governo Médici, o Brasil começa a dar 
sinais de mudança com relação a sua política para com a África e que “o sucesso comercial 
compensou a abertura política. As exportações brasileiras para o continente, que eram de 
US$ 69 milhões em 1970, passaram a valer, em 1974, US$ 436 milhões, o que representou 
um crescimento de mais de 630%. O incremento do comércio manteve-se até meados da 
década de 80. Em 1981, o comércio com a África alcançou US$ 1.982,2 milhões, ou seja, 9% 
do total do comércio internacional do Brasil, contra 3% em 1972. Mais do que o comércio 
com a América do Sul e crescimento até então inédito nas relações sul-sul. Em 1972, eram 12 
embaixadas residentes na África e, dez anos depois, 21, cobrindo 45 países do continente”. 

57 Em texto sobre as relações internacionais do Brasil no século XXI, o ex-Chanceler Luiz 
Felipe Lampreia afirma, por exemplo, que “o relançamento das nossas principais parce-
rias e a exploração de novas parcerias – na África, na Ásia, no Oriente Médio – deverão 
deixar em poucos anos o patrimônio de uma política externa verdadeiramente universal, 
ou seja, cuja rede de relações tem uma base concreta de natureza econômica e comercial” 
(LAMPREIA, s/d, p. 191). A imprensa brasileira também tem por hábito privilegiar os 
aspectos comerciais e os resultados empresariais, por exemplo, das viagens presidenciais 
à África. No entanto, Oliveira e Mourão (2005, p. 59) sustentam a tese de que “o interesse 
básico brasileiro no restabelecimento [na década de 1960] e estreitamento de relações com 
os países africanos não é ditado unicamente por razões comerciais e mercantilistas. (...) 
é concomitantemente comercial e político”. Eles comentam também que tanto Gibson 
Barbosa, quanto Saraiva Guerreiro “coincidiam na defesa da ideia de que a África não era 
pensada somente como mercado, mas também como uma área importante politicamente 
na década de 70” (p. 68). Registram, ademais, depoimento de Gibson Barbosa, que afir-
mou que “no caso da África, se as relações fossem examinadas de um ângulo puramente 
econômico, evidentemente seriam secundárias. Nunca, entretanto, ninguém pensou em 
África como uma solução para obter financiamentos ou mesmo vender grande massa de 
produtos. Não faz sentido perder a boa vontade que criamos, porque é uma região impor-
tante, em todos os sentidos, não só em organismos internacionais, mas até porque somos 
um país predominantemente negro, vamos dizer a verdade, e ficaria esquisitíssimo não 
termos uma abertura para a região” (apud OLIVEIRA; MOURÃO, 2005, p. 69).
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A partir do final da década de 1980, começo da década de 1990, 
que coincide aproximadamente com o fim da Guerra Fria e início das 
guerras civis e conflitos que passaram a se suceder em várias partes do 
continente, a África passou a ser vista pelos olhos do mundo globaliza-
do, ou, posto de outra forma, pelos olhos da CNN – a visão da fome e da 
má nutrição, das guerras, da pobreza, das epidemias, do tribalismo, da 
ausência de perspectivas e do afro-pessimismo. Uma África carente de 
ajuda e assistência internacionais.58 

Tais registros do senso comum revelam imprecisões e, sobretudo, 
preconceitos sobre a África, alguns deles anteriores à Proclamação da 
República, quando se discutia a política de imigrição para substituição 
da mão de obra escrava, e afloravam os argumentos contra os ex-escra-
vos e seus descendentes.59 Mesmo antigos, eles acabam por reemergir 
e devem ser reelaborados à luz de novas pesquisas e mais informações 
disponíveis sobre o continente, bem como do contato mais estreito entre 
brasileiros e africanos. 

58 Saraiva (1996, p. 18) diz que, nesse período, em função do quadro descrito, “[a África] está 
desqualificada como interlocutora dos novos tempos das relações internacionais do final 
do século. Em certo sentido, recoloca-se esse continente – nas mais diferentes versões pre-
dominantes na mídia, na inteligência e nos relatórios do Banco Mundial – no marco do 
velho paradigma hegeliano da África sem movimento, exótica e povoada de selvagens e 
doenças incuráveis”. 

59 No trabalho de Jeffrey Lesser, A negociação da identidade nacional. Imigrantes, minorias e 
a luta pela etnicidade no Brasil (2000), há extenso relato dos debates ocorridos no Brasil 
acerca das políticas de imigração que deveriam ser adotadas no País, como substitui-
ção ao trabalho escravo. Nesses debates, ficam patentes percepções negativas acerca dos 
descendentes de africanos e, por associação, também da própria África. Sobre o mesmo 
tema registre-se o trabalho de Célia Maria Marinho de Azevedo. Onda negra medo branco: 
o negro no imaginário das elites (1987), em que a autora registra ocorrências inscritas em 
jornais da época e publicadas em capitais brasileiras, envolvendo negros libertos que 
afluem a essas cidades em busca de ocupação e são apresentados, pela imprensa, como 
elementos agressivos e perigosos. 
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UMA HISTÓRIA SEM NEGROS... OU OLHARES BRANCOS

Para as notas bibliográficas sobre a História das Relações Brasil-
-África, optou-se por começar pelo registro de uma história sem negros, 
aqui representada pelo trabalho abrangente de Cervo e Bueno, autores 
da História da política exterior do Brasil,60  um dos principais manuais 
sobre a matéria. Em meio a outros temas da agenda da política externa 
brasileira, os autores apresentam uma síntese das relações entre o Brasil 
e a África, desde o período colonial até as negociações com a África do 
Sul, em 2000. 

Nesse livro, os poucos comentários acerca das relações com a Áfri-
ca reiteram a justificativa de aproximação com a África, desde a década 
de 1950, como forma de promoção do interesse nacional, traduzido na 
busca de condições que assegurem o desenvolvimento interno. A política 
externa para a África é avaliada em função de sua contribuição para o 
aumento do comércio bilateral e para o aumento da capacidade brasileira 
de assegurar suprimentos de petróleo. Cervo e Bueno assinalam também 
a importância da agenda multilateral e da promoção do universalismo, 
além da elaboração de uma plataforma discursiva em que a “solidarieda-
de” e a “consciência política” são apresentadas como justificativas para as 
relações com os “povos atrasados”.61

Os dois autores privilegiam fatos, números e análises vinculados 
à agenda econômico-comercial e também estratégica, ao mesmo tempo 
em que omitem referências, por exemplo, à agenda política da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa;62 ou ainda às gestões continua-
das da diplomacia brasileira, ao longo de praticamente toda a década 
de 1990, junto aos membros do CSNU, com o objetivo de defender e 
respaldar as posições do Governo de Luanda no conflito com a Unita. 
Eles consagram, no entanto, a referência às duas Áfricas – a Negra e a 
do Norte.63  

60 Cervo e Bueno, 2002.
61 As expressões entre aspas duplas foram retiradas do texto desses autores.
62 Por exemplo, não há referência ao trabalho da diplomacia brasileira, no âmbito da CPLP, 

com vistas à estabilização da crise política na Guiné-Bissau, em julho de 1998.
63 Saraiva (1996, p. 12, Nota nº 10) soma-se a Hernandez (2005) e recorda que esta é uma 

“divisão geográfica, mas com implicações históricas e ideológicas profundas”. 
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Como outros manuais da História Diplomática brasileira, a obra 
de Cervo e Bueno passa ao lado da questão racial no Brasil.64 Omite 
uma perspectiva analítica, ou simples narrativa de fatos, que, explícita 
ou implicitamente, revele ter em conta a história e situação dos negros 
no Brasil para a análise da política externa brasileira para a África. Os 
negros não figuram entre os atores internos identificados como agentes 
que influenciaram ou estariam buscando influenciar a política externa 
para aquele continente. 

Cervo e Bueno registram, contudo, a necessidade, no século XIX, 
de importação de mão de obra livre para substituição dos escravos,65 
como requisito à expansão da economia agrícola de exportação e à mo-
dernização, e a decisão brasileira de extinguir o tráfico por razões sociais 
e humanitárias, “mas igualmente por razões estratégicas”.66 

Sobre o período JK, Cervo e Bueno recordam que a diplomacia 
brasileira passou ao largo do processo de libertação das nações africa-
nas e, mesmo reconhecendo a importância que adquiriram as novas 
nações africanas e asiáticas no cenário internacional e o princípio da 
autodeterminação, fugiu a uma condenação expressa ao colonialismo67 
e manteve a posição clássica de apoio a Portugal no tocante a suas co-
lônias africanas.68 

64 Exceção honrosa é o trabalho pioneiro de Saraiva (1996), em que se identifica, nos co-
mentários sobre o discurso culturalista, a proposta de um debate sobre a questão racial 
e a política externa brasileira para a África.  

65 Com incidência subliminar sobre o tema da presença dos negros na formação da popula-
ção brasileira, referem, entre os opositores à imigração chinesa, nos idos de 1880, os par-
lamentares Joaquim Nabuco e Alfredo d’Escragnolle Taunay que “se opunham à vinda 
de chineses com argumentos sociais e raciais, porque supunham que iria desenvolver-se 
no Brasil uma nova escravidão e efetuar-se uma nova contaminação biológica” (CERVO; 
BUENO, 2002, p. 136).

66 Idem, p. 82. 
67 Saraiva (1996, p. 41) conta que, em 1957, o Brasil continuava evitando também uma 

“firme posição oficial sobre o tema da discriminação racial na África do Sul,” a despeito 
dessa matéria já vir sofrendo forte apelo internacional. 

68 Saraiva (1996) elenca uma série de vozes que, sobretudo no Governo Kubitschek, defen-
diam a formulação de uma nova política para a África, o que, à época, significava essen-
cialmente a revisão da posição do país sobre o colonialismo. Os principais porta-vozes 
dessa proposta eram Oswaldo Aranha, Álvaro Lins, Adolpho Justo Bezerra de Menezes 
e Eduardo Portella, entre outros. Como pressupostos dessa revisão figurariam as percep-
ções acerca do surgimento dos novos mercados no mundo pós-colonial e, conforme carta 
de Oswaldo Aranha, de 1957, dirigida ao então Presidente Kubitschek, também “nossa 
formação, nossas tradições” (p. 44).
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Cervo e Bueno apontam a política externa independente como o 
momento “reinaugural” das relações entre o Brasil e a África, em que 
se buscava, concomitante, a abertura para a África e o afastamento, nas 
Nações Unidas, das posições de Portugal salazarista.69 O Brasil, segundo 
as diretrizes do Presidente Jânio Quadros, deveria formar, com seus vi-
zinhos e nações afro-asiáticas, uma frente “contra o subdesenvolvimento 
e todas as formas de opressão”.70 Para Afonso Arinos, Ministro das Re-
lações Exteriores do Governo Jânio Quadros, estava reservado ao Brasil, 
“pelas suas características étnicas e culturais, um papel de destaque no 
mundo afro-asiático”,71 ao mesmo tempo que não escapava ao Governo 
brasileiro o “aumento do mercado para a produção brasileira”.72 

Como saldo dessa política, os autores apontam acordos culturais, 
programa de bolsas para estudantes africanos no Brasil e a criação de um 
sistema de consultas firmado com a organização Interafricana de Café, 
visando à defesa do seu preço no mercado internacional, além da abertu-
ra de embaixadas em Gana, Nigéria e Senegal e alguns consulados. Eles 
lembram também a reação conservadora à política externa do Presiden-
te Quadros, inclusive no tocante às relações com a África, porque era 
entendida como parte de alinhamento internacional do Brasil, novo e 
perigoso.73 

As críticas de Cervo e Bueno são para as abstenções brasileiras, em 
votações nas  Nações Unidas, sobre as questões angolana e argelina, em 
razão de antigos compromissos com Portugal.74 Não obstante, recordam 
que o anticolonialismo como retórica se manteve no período parlamen-
tarista, após a renúncia de Jânio Quadros.75 

Durante o período Castello Branco, comentam que as relações 
com a África eram decorrência de “percepções realistas (...) [em opo-
sição à] tendência ocidentalista”.76 A política africana, embora limitada 

69 Cervo e Bueno, 2002, p. 310.
70 Apud Cervo e Bueno, 2002, p. 314.
71 Na análise que faz desse período, José Honório Rodrigues sublinha que a composição 

racial da população brasileira habilitava o país a executar a PEI (apud OLIVEIRA; MOU-
RÃO, 2005, p. 52). 

72 Cervo e Bueno, 2005, p. 319.
73 Idem, p. 326.
74 Ibidem, p. 321.
75 Ib., p. 349.
76 Ib., p. 377.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   30 14/05/2019   01:03



31

“pelo ocidentalismo e pela afetividade lusa”,77 era orientada para a apro-
ximação com o Terceiro Mundo, nos órgãos multilaterais, onde o Brasil 
condenava o colonialismo e o apartheid, e para a busca de mercados. 
Nesse mesmo contexto, os autores registram o apoio brasileiro à convo-
cação da UNCTAD, em junho de 1964, quando o Brasil esperaria juntar-
-se aos asiáticos e africanos para “fazer passar na ONU, particularmente 
na UNCTAD, novas resoluções favoráveis ao desenvolvimento.”78

O objetivo era assegurar o desenvolvimento, mediante o incre-
mento do comércio, e o comércio bilateral servia de “base [a] uma efetiva 
política africana”.79 

 Não obstante, o encontro com a África80 só se verifica, de fato, a 
partir de 1967, por um período que se estende até 1979.81 Na primeira 
fase desse período, até Geisel, o Brasil ainda convivia com o dilema re-
sultante, por um lado, das pressões de um lobby pró-português, colonia-
lista e ocidentalista, e, por outro, da posição, que atestam como sendo a 
do Itamaraty, a favor de uma aliança entre o Brasil e os países indepen-
dentes da “África negra”.82 Na segunda fase, sairia vitoriosa a visão da 
Chancelaria brasileira, para a qual a África independente “despertava 
crescente interesse (...) como parceiro econômico, comercial, político, 
cultural e histórico.”83  

Sob essa nova doutrina, começaram a se multiplicar as visitas bi-
laterais, entre as quais as viagens do Chanceler Gibson Barbosa, em fins 
de 1972,84 e em 1973.85 Assinaram-se acordos de cooperação técnica, 

77 Ib., p. 379.
78 Ib., p. 401.
79 Ib., p. 380.
80 Grifo dos autores.
81 Saraiva (1996, p. 28) entende que, desde o período do pós-guerra, a África “vai se in-

cluindo lentamente como um posto de manobra para interesses da inserção interna-
cional do Brasil e sua afirmação no contexto do pós-guerra”.  Também lembra que a 
“África era espaço de manobra para outros objetivos, como o da negociação brasileira 
por assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas – objetivo que já 
vinha se delineando no final do governo Vargas”.

82 Cervo e Bueno, 2002, p. 420.
83 Idem, p. 421.
84 Foram visitados os seguintes países: Senegal, Costa do Marfim, Gana, Togo, Daomé 

(atual Benim), Nigéria, Camarões, Gabão e Zaire (atual RDC).
85 Esta segunda viagem à África incluiu o Quênia e, também, o Egito, que, todavia, não é 

mencionado pelos autores. 
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científica e cultural, e comunicados conjuntos, que assinalavam posições 
comuns sobre temas internacionais, além das afinidades e aspirações bi-
laterais. Os autores registram o crescente fluxo de missões africanas que 
se deslocavam ao Brasil com o intuito de “conhecer melhor o desenvolvi-
mento brasileiro e definir modalidades de cooperação”.86 

Como justificativas para a mudança da política para a África, a 
partir de 1973,  Cervo e Bueno apontam, além da posse de Geisel, em 
março, e o quadro que antecedia à Revolução dos Cravos, de abril de 
1974, também a guerra no Oriente Médio e o risco de comprometer o 
fornecimento de petróleo árabe em represália ao apoio a Portugal.87 

Entre os constrangimentos ao aprofundamento das relações com 
o continente, indicam a carência de “infraestrutura” para atender as de-
mandas por serviços, divulgação artística, cultural e comercial, “em con-
formidade com as expectativas geradas de ambas as partes”,88 além da 
cooperação entre a África e as ex-metrópoles europeias.  Consideram, no 
entanto, que o Governo Geisel foi positivo, “havendo-se galgado enfim 
mais um degrau no universalismo da política externa brasileira, que inte-
grara a África Negra à sua estratégia de inserção internacional.”89

Nos anos 1980, Cervo e Bueno assinalam o esforço da diplomacia 
brasileira em reforçar o multilateralismo e singularizam, como alvos des-
se esforço, a África e a África do Norte. Depois  de “captar a confiança da 
África, [o Brasil] intensificou a parceria, [e] criou novas modalidades de 
relações com o Oriente Próximo e a África do Norte”.90 

Nos foros multilaterais, entendem que a diplomacia brasileira esta-
beleceu “um novo relacionamento com os povos atrasados”.91 Ao mesmo 
tempo, as decisões de política externa, no Governo Geisel, eram tomadas 
com o objetivo “de superar dependências e reforçar a autonomia nos se-
tores energético, de comércio exterior, de defesa de tecnologias avança-
das para o Brasil, de cooperação e integração em geral.”92

86 Cervo e Bueno, 2002, p. 421.
87 Idem, p. 422.
88 Ibidem, p. 423.
89 Ib., p. 423.
90 Ib., p. 428.
91 Ib., p. 431.
92 Ib., p. 431.
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Ainda na década de 1980,93 Cervo e Bueno mencionam as opor-
tunidades de exportação de serviços para a África, e para a Líbia, em 
particular, que era também “um dos maiores importadores de armas bra-
sileiras”;94 a ampliação dos supridores de petróleo, que passaram a incluir 
Nigéria e Angola; e os prejuízos decorrentes da ampliação da então CEE, 
que oferecia vantagens comerciais aos produtos africanos, em detrimen-
to das exportações brasileiras de produtos similares. 

No domínio continental, registram o estreitamento das relações 
com a OUA e, em 1985, a adoção de sanções comerciais,95 culturais, artís-
ticas e desportivas contra a África do Sul, bem como a presença brasileira 
nos órgãos africanos de apoio ao desenvolvimento.96 Nesse contexto, de 
diálogo privilegiado com os parceiros africanos, o Brasil teria consegui-
do o apoio africano à adoção da resolução das Nações Unidas, em 1986, 
que estabeleceu a Zopacas97 e permitiu a realização, em julho de 1988, no 
Rio de Janeiro, do primeiro encontro entre Chanceleres da África e da 
América Latina para tratarem da implementação da referida resolução.98 
Ademais, o aumento do comércio bilateral com a África foi “muito supe-
rior ao intercâmbio do Brasil com outras regiões”.99  

Cervo e Bueno reconhecem, finalmente, que, mesmo sem avanços 
no domínio das relações culturais, houve expansão econômico-política, 
e os interesses em jogo transformaram o Brasil em parceiro importante 
da “África Negra”.100

93 Saraiva (1996, p. 18) entende ter havido, no período entre as décadas de 1980 e 1990, uma 
“redução da presença da África na agenda da política exterior brasileira”, sem ruptura 
dos princípios formais, mas também sem conteúdo, com um “afro-pessimismo que se 
espraiou tanto na diplomacia brasileira quanto nos homens de negócios”.

94 Cervo e Bueno, 2002, p. 447.
95 Na verdade, o Decreto n. 91.524, de 9/8/85, que estabeleceu as sanções, proíbe o comér-

cio apenas de armas, petróleo e similares, assim como bens considerados necessários ao 
desenvolvimento da indústria energética pela África do Sul, seguindo, dessa forma, as 
determinações das Nações Unidas nessa matéria. 

96 Cervo e Bueno, 2002, p.  448-449.
97 Saraiva (1996, p. 17) considera a criação da Zopacas “o  ponto culminante da dimensão 

atlântica da política externa do Brasil”. Reconhece ainda como “a maior conquista da 
política africana do Brasil [o fato de] o Atlântico apresenta[r]-se como a área mais demi-
litarizada do mundo” (p. 243).

98 Cervo e Bueno, 2002, p. 452.
99 Idem, p.  449. 
100 Cervo e Bueno, 2002, p. 449.
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Durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, os autores 
mencionam as reformas neoliberais na África e na América Latina, que 
acabaram por aproximar as duas regiões “em termos de mau desempe-
nho interno e de inserção independente”101 e impediram que as empresas 
brasileiras instaladas na África, em particular, a Construtora Norberto 
Odebrecht e a Petrobras, tirassem “proveito de sua presença na África 
subsaárica”.102 Atestam, também, o declínio das exportações brasileiras a 
partir de 1986, com recuperação registrada apenas em 1999. Finalmente, 
são taxativos ao afirmar que “as expectativas da África do Sul, após o fim 
do apartheid, bem como da Nigéria e de Angola, quanto à cooperação do 
Brasil para o desenvolvimento, frustraram-se.”103

Sobre a CPLP, criada em 1996, afirmam que a despeito “dos víncu-
los afetivos, a CPLP foi de pouca valia para o reforço da estratégia bilate-
ral [com Portugal]”104 e “tímida diante das soluções que poderia alcançar 
para a guerra civil na  Angola, e nenhum poder de pressão internacional 
exerceu diante da tragédia do Timor-Leste.”105

No amplo contexto das relações do Brasil com a África, os autores 
reconhecem pouco mais do que alguns êxitos, em períodos determina-
dos, nos esforços de abertura de novos mercados e de busca por forne-
cedores de petróleo. De qualquer modo, a lógica da aproximação com a 
África desapareceria, na década de 1990, perante a crise das economias 
brasileira e africanas.

UMA HISTÓRIA COM NEGROS... OU OLHARES NEGROS

Pelas lentes das Ciências Sociais, e não mais da História, Jocélio 
Teles dos Santos oferece, igualmente, informações sobre a História das 
relações entre o Brasil e os países africanos. Em seu trabalho, privilegia, 
no entanto, a perspectiva de um conjunto específico de atores internos, 
no caso a comunidade negra.106 Pelos olhos dessa comunidade, as rela-

101 Idem, p. 482. A propósito, o sentido da frase seria talvez melhor expresso se usado o 
termo dependente, ao invés de independente, como fazem os autores.

102 Ibidem, p.  482.
103 Ib., p.  482.
104 Ib., p.  482.
105 Ib., p.  490.
106 Nesse particular, a tradição idealista da teoria das relações internacionais tem buscado 

tratar, por exemplo, do papel das diásporas como atores de política externa. Sobre o 
tema ver Yossi Shain e Aharon Barth, Diasporas and international relations theory. Inter-
national Organization, n.57, Summer/2003, p. 449-479. 
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ções entre o Brasil e a África remontam ao período do tráfico de escravos 
e seguem uma linha evolutiva associada aos temas internos de interesse 
dos africanos e de seus descendentes brasileiros. Ele discute, por exem-
plo, a natureza da “matéria-prima simbólica” que sustentava a política 
externa de Jânio Quadros, e suas ressonâncias internas. Ele indaga-se, 
ademais, sobre o significado de “fazer o Brasil conhecido em África as-
sim como [de] conhecer a África no Brasil”. 107

Santos é pesquisador das relações raciais no Brasil e, nesse contex-
to, oferece uma análise em que combina questões internas e a agenda da 
política externa para a África. À luz de sua percepção da questão racial, 
o autor enfatiza atores e conteúdos negligenciados na história da políti-
ca externa brasileira – ou que terão passado despercebidos aos olhos de 
Cervo e Bueno. Por exemplo, o autor insiste na busca do entendimento 
sobre as questões simbólicas que são parte da História das Relações Bra-
sil-África; e a tônica de seu trabalho tem particular interesse, na medida 
em que discute o contexto de formulação do discurso da diplomacia bra-
sileira na África. 

Ele menciona, inicialmente, Agostinho da Silva,108 cujas referên-
cias lusófonas seriam muito importantes na concepção da política exter-
na do Governo Jânio Quadros em direção à África, que deveria se tornar 
“o espaço histórico e geográfico, por excelência, da política internacio-
nal brasileira”,109 e a fundação do Centro de Estudos Afro-Orientais da 
Universidade Federal da Bahia, concebido, à época, como “instrumento 
político” no contexto de uma política de articulação com os países do 
Terceiro Mundo.110 

Cita, também, o famoso artigo de Jânio Quadros, de agosto de 
1961, para a Foreign Affairs, em que o Presidente apresenta, como um 

107 Santos, 2005, p.  29.
108 Filólogo e filósofo português que se radicou no Brasil em 1944. Foi fundador do Instituto 

Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, da estação ecológica do Parque Itatiaia e participou 
da criação de universidades em zonas afastadas dos grandes centros (Paraíba, Santa 
Catarina), do Centro Brasileiro de Estudos Portugueses na Universidade de Brasília e do 
Centro de Estudos Africanos e Orientais, na Bahia. Lecionou nas Universidades de Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Brasília. 
Sempre nutriu especial interesse pelas questões da língua portuguesa e pelos estudos 
africanos e orientais. 

109 Idem, p. 27.
110 Ibidem, p. 28.
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dos atributos que permitiriam ao Brasil desenvolver sua política africana, 
o fato de ser o Brasil “o maior exemplo de integração e coexistência racial 
conhecido através da História”.111 Para Santos, Jânio Quadros acreditava 
poder oferecer à África o modelo de uma “política nacional de desenvol-
vimento, tendo como substrato a total ausência de preconceito racial”.112

Contudo, antes mesmo de Quadros, já havia, segundo o autor, 
uma preocupação manifesta com relação à África, perceptível em dois 
sentidos. Primeiramente, identificavam-se, na sociedade brasileira, ma-
nifestações de apoio à independência dos povos coloniais, encabeçadas 
por intelectuais negros e não negros de diversas tendências. Cita, como 
exemplo, a declaração de princípios do Teatro Experimental do Negro,113 
apresentada na Semana de Estudos, na Associação Brasileira de Impren-
sa, no Rio de Janeiro, em maio de 1955, em que se expressava apoio a:

(...) autodeterminação e autoafirmação desses povos (...) 
[e o reconhecimento] que o recente incremento da im-
portância dos povos de cor, politicamente independen-
tes, (...) tem contribuído, de modo benéfico, para restau-
rar a segurança psicológica das minorias e desses povos. 
(...) É desejável que o Governo brasileiro apoie os grupos 
e as instituições nacionais que possam (...) levar o nosso 
país a poder participar da liderança das forças interna-
cionais interessadas na liquidação do colonialismo.114

Em segundo lugar, notava-se, no governo JK, “um princípio antir-
racista inscrito no âmbito estatal que se constituía em uma resposta pe-
rante uma situação considerada vergonhosa para os valores nacionais.”115 
Menciona o despacho presidencial, datado de abril de 1960, em que o 
Presidente da República retira o representante diplomático brasileiro na 
África do Sul, após o massacre de Sharpeville,116 justificando a decisão 
pelo fato de a perseguição racial na África do Sul constituir-se em “aten-
tado menos contra os negros do que contra todo o nosso sistema de va-

111 Santos, 2005, p. 29.
112 Idem, p. 30. 
113 O TEN foi criado por Abdias Nascimento em meados da década de 1940. Sua criação e 

proposta serão objeto do capítulo 4 deste trabalho.
114 Apud Santos, 2005, p. 32.
115 Idem, p. 34.
116 O massacre de Sharpeville ocorreu em 21/3/1960, quando foram mortos 69 jovens ne-

gros que protestavam contra a lei do passe imposta pelas autoridades sul-africanas. 
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lores (...) em que todos os homens convivem em harmonia em torno da 
grandeza nacional.”117 Ao realçar a contribuição africana para a constitui-
ção de um espírito nacional, o decreto afirma, ainda, que 

(...) orgulhamo-nos de agora proclamar isto, do muito 
que devemos aos que vieram um dia da África para 
participar do engrandecimento deste país. (...) Nos-
sa dívida com os oriundos da região africana, e cujos 
descendentes são nossos irmãos patrícios iguais aos de 
qualquer outra cor ou origem, durará enquanto durar 
o povo brasileiro.118

A diferença, para o autor, entre a política de JK e a de Jânio Qua-
dros estava não no fato de ambos valerem-se do elemento cultural, no 
caso a presença do negro na formação do povo brasileiro, para elevar 
o espírito nacional ou para “exorcizar qualquer manifestação de caráter 
discriminatório”,119 mas sim na constatação de que, 

(...) no governo de Jânio Quadros, a cultura brasileira, 
mais especificamente a de origem africana, se tornou 
um elemento prioritário na implementação da política 
externa voltada para a África ou outros continentes.  
A cultura afro-brasileira passaria a se constituir num 
bem simbólico tratado como assunto de Estado.120 

O autor menciona texto, da década de 1970, de Afonso Arinos de 
Melo Franco, Ministro das Relações Exteriores do Governo Jânio Qua-
dros, em que o ex-Chanceler afirma que a estratégia era “conquistar 
influência cultural sobre a África Negra, impedindo que sua inevitável 
emergência para a autonomia tomasse caráter radical.”121 

Registra, ainda, a opinião de um grupo de intelectuais que revela-
vam interesse embrionário pelo continente africano. Entre eles, o diplo-
mata Bezerra de Menezes, que afirmava, na década de 1950, que o “Brasil 
visa a um extenso e persistente trabalho de sedução das massas africanas 
e asiáticas por meio do uso de nossa principal arma político-diplomática 
– a igualdade racial e social quase perfeita existente no Brasil.”122 Também 

117 Apud Santos, 2005, p. 33.
118 Santos, 2005, p. 33.
119 Idem, p. 34.
120 Ibidem, p. 34. 
121 Apud Santos, 2005, p. 34.
122 Apud Saraiva, 1996, p. 36.
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nomeia Josué de Castro, que falava da PEI como o início do “namoro que 
se faz necessário como uma forma de introdução diplomática”.123 Para 
Santos, essas declarações significavam que, “na lógica do desenvolvimen-
to, nada mais prudente que um cortejo com dotes culturais no âmbito 
externo e interno da política brasileira.”124

A propósito desses discursos de intelectuais brasileiros, comenta que 
(...) os significados do nosso capital simbólico devem 
ser percebidos através de três pontos:  primeiro, obser-
va-se, na sua eloquência, a reiteração dos subsídios da 
etnia africana para o patrimônio da cultura nacional; 
segundo, nota-se, na sua ação política, a sinalização 
para incorporar personalidades negras brasileiras na 
execução da nova política; terceiro, no aspecto geográ-
fico e histórico, o Brasil seria um modelo a ser segui-
do na África tropical, já que era pensado como o mais 
africanizado dos países ocidentais e o de maior pro-
ximidade geográfica, pela unidade atlântica. (...) um 
emblema político de vocação africana.125

Com base na combinação dos discursos oficiais e dos textos de 
intelectuais da época, o autor argumenta que as ações do governo Qua-
dros provocaram mudanças significativas na forma de conduzir a polí-
tica externa, com consequências na gestão da política cultural no Brasil. 
Em outras palavras, não foi a cultura que tanto influenciou a política 
externa, mas sim os interesses da política externa que levaram à revisão 
das formas de olhar e apresentar a cultura brasileira de origem africana.

Santos aponta que o interesse brasileiro em ir à África estimulou a 
troca de viagens em busca de conhecimento mútuo, pois, até o período 
Jânio Quadros, independente do fato de se reconhecer a África como 
uma das matrizes da formação social brasileira, o continente era comple-
tamente desconhecido no país. Também houve um acréscimo do espaço 
dedicado à África nos periódicos brasileiros, com a produção de “textos 
impressionistas”126 sobre o continente, produzidos por jornalistas envia-
dos propositalmente do Brasil e favoráveis a essa aproximação. 

123 Apud Santos, 2005, p. 36.
124 Santos, 2005, p. 43.
125 Idem, p. 43.
126 Ibidem, p. 45.
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Surgiram, nessa época, as preocupações de ordem econômica e 
comercial, como a competição entre produtores de cacau, que levou, no 
início da década de 1960, à proposta de formação de uma aliança de 
produtores de cacau. Nesse caso, explica, os interesses culturais deveriam 
inspirar relações de amizade especial e solidariedade também no tocante 
aos interesses econômicos desses produtores, em particular os baianos, 
que se viam prejudicados pelo volume da oferta africana. Para aqueles 
que nutriam expectativas de relações econômicas mais favoráveis com 
o continente africano, “a lógica que se revelava na inserção de produtos 
no mercado africano era uma sobreposição de ações econômicas, tendo 
como substrato básico a leitura cultural. (...) a nossa formação cultural 
como mero circunlóquio na implementação da política externa.”127 

Na opinião de Santos, estava-se diante da “institucionalização 
de um valor para o além-mar, o que quer dizer uma busca de projeção 
universalizante no campo internacional, em que o nosso capital sim-
bólico, com prioridade para os elementos de origem africana, tomava 
outros contornos.”128  

Os intelectuais das décadas de 1950 e 1960 faziam eco, portanto, 
ao discurso janista e afirmavam a crença no desenvolvimento brasileiro, 
além de defenderem a democracia racial. Mesmo aqueles mais à esquer-
da, e que apontavam como prioridade a solidariedade com os países ter-
ceiro-mundistas, também reiteravam a integração racial como a singula-
ridade da sociedade brasileira a ser destacada na relação com o mundo.129

Tal singularidade credenciava o País a exercitar o que se considera-
va, já à época, a vocação natural do Brasil de parceria com a África. Sobre 
isso, o autor diz o seguinte:

(...) na leitura intelectual, tratava-se, sobretudo, de desta-
car a existência de uma predestinação brasileira na orga-
nização de uma África dividida pelos países coloniais; ou 
seja, ao lado dos Estados Unidos, o Brasil constituía-se 
no único país desprovido de qualquer herança colonial, 
(...) capaz de desempenhar o principal papel na organi-
zação interna do continente africano. E para assegurar 
essa receptividade nos países africanos seria necessário 

127  Ib., p. 39-40.
128  Ib., p. 40.
129  Ib., p. 40.
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lançar mão do maior trunfo na elaboração da nova po-
lítica externa: a formação racial. A política externa bra-
sileira lançava-se, portanto, nas relações internacionais 
através da mediação político-econômica e com uma 
base fundamentalmente cultural.130

Ao sublinhar essa vinculação entre a política externa brasileira e 
o papel da cultura como elemento mediador das relações com a África, 
também afirma que

(...) a defesa da democracia racial é reveladora tanto da 
essência de uma nação quanto da razão do Brasil ir à 
África e constituía um poderoso argumento que nor-
tearia qualquer tentativa de obstrução da aproximação 
brasileira com o continente africano. A democracia 
racial, lida como o princípio canônico da sociedade 
brasileira, tornava-se a base explicativa da [PEI como] 
nova política externa do país. (...) Tratava-se de quali-
ficar ações que consubstanciassem a lógica do desen-
volvimento econômico com o canône da integração 
racial e, mais precisamente, a influência africana sobre 
a nossa cultura.131

Santos menciona, a propósito, a visita de Leopold Senghor ao Bra-
sil, em 1964, apenas cinco meses após o golpe militar, quando a políti-
ca externa seguia as linhas inauguradas pela PEI, e o substrato cultural 
continuava a marcar toda a estrutura de formulação das relações entre o 
Brasil e o continente africano. Em cerimônia, em Salvador, quando lhe 
foi outorgado o título de Doutor honoris causa pela UFBA, o então Presi-
dente do Senegal mencionou o ano da 1960 como o “ano da África” para 
o Brasil e argumentou que a aproximação do Brasil à África se dava “por 
razões mais profundas que as razões políticas ou comerciais; por moti-
vos menos mesquinhos, menos mercantis. Dá-se (...) por motivos cultu-
rais.”132 Como observa o autor, “o ideário brasileiro de mestiçagem não 
poderia encontrar melhor ressonância que nessa leitura do além-mar”,133 
em que Senghor citou, várias vezes, exemplos e argumentos do clássico 
Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. 

130  Ib., p. 41.
131  Ib., p. 42-43.
132  Apud Santos, 2005, p. 47.
133  Santos, 2005, p. 47.
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Santos recorda que, justamente no tempo da aproximação com a 
África, teve início a vinda de estudantes africanos para o Brasil134 e, logo 
no começo da década de 1960, as denúncias de discriminação racial, tra-
zidas a público por intelectuais brasileiros, brasilianistas e órgãos da im-
prensa. Essas denúncias, em contraposição às interpretações do racismo 
na sociedade brasileira como um fenômeno residual, eram parte de um 
ambiente político que tinha como uma das prioridades a estruturação de 
uma nova política externa. Como prática discursiva, afirma, “nada havia 
de mais sólido que a representação da sociedade brasileira como corpus 
imune a conflitos raciais.”135

O autor sustenta que “um sistema coerente de defesa das nossas 
relações raciais esteve sempre em pauta na constituição da política exter-
na brasileira”, embora não lhe fosse exclusivo. Ele foi incorporado “como 
projeto no campo das relações internacionais sem dar margens a qual-
quer sintoma da existência de ambiguidade,” sob pena de “provável des-
truição da nossa maior representação simbólica”.136

Santos sublinha, assim, a influência recíproca ou a simbiose entre 
o interno e o externo, ao afirmar que, 

(...) todo esse contexto indica que o sistema de rela-
ções raciais brasileiro adquiria um formato padrão de 
consolidação ideológica quando pensado para o além-
-mar e direcionado ao âmbito da sociedade brasilei-
ra. (...) Essa consolidação implicava em cristalizar as 
manifestações culturais afro-brasileiras através do dis-
curso de que elas estavam imersas na cultura nacional.  
Obviamente, isso não constituía nenhuma novidade, 
pois desde o final do século XIX, e até a metade do sé-
culo XX, algumas manifestações de origem afro-bra-
sileira ou a destacada participação de afro-brasileiros 
foram alçadas à condição de símbolos nacionais. (...) 
No entanto, a novidade é que, a partir dos anos 60, as 
políticas oficiais passavam, paulatinamente, a incorpo-
rar algumas manifestações negras e dar-lhes sentido 
de autenticidade da nossa brasilidade.137 

134  Sobre os casos dos estudantes africanos aqui referidos ver AZEVEDO, Thales de. Demo-
cracia racial. Ideologia e realidade. Petrópolis: Editora Vozes, 1975. p. 41-42.

135  Santos, 2005, p. 52-53.
136  Idem., p. 53-54.
137 Ibidem, p. 44.
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Se, por um lado, diz o autor, as novas políticas oficiais138 apon-
tariam para um contexto de valorização africana, com a aquiescência 
da sociedade brasileira, por outro, revelam ambiguidades relevantes, 
como no caso da religiosidade afro-brasileira.  O candomblé baiano, por 
exemplo, passou a ser visto pela autoridades locais como uma renovação 
cultural e “signo, por excelência, da baianidade, e, portanto, passível de 
ser elevado à condição de exemplo do patrimônio nacional”.139 Isso não 
impedia, contudo, que os terreiros necessitassem de autorização policial 
para o funcionamento.

Santos observa que, no discurso do Ministro Gibson Barbosa, em 
Lagos, em novembro de 1972, transparecia o objetivo de estabelecer, com 
a África, relações que valorizassem as coincidências de interesse, o diálogo 
político, o desenvolvimento, o intercâmbio comercial e o incremento dos 
laços culturais, porque, no Brasil, principalmente na Bahia, havia “as mar-
cas mais profundas” de “expansão africana no continente americano”.140 Ele 
chama essas marcas,141 frequentes nos discursos oficiais, de ideias legiti-
madoras de um conceito de nação mestiça, que “expressa uma espécie de 
expansionismo, para além das fronteiras políticas.”142 O objetivo da autori-
dade brasileira seria repelir a ideia da existência de racismo no Brasil e, ao 
mesmo tempo, reforçar a percepção de complementariedade com os paí-
ses africanos, através do estabelecimento de princípios como a igualdade 
entre as nações, autodeterminação dos povos e da não intervenção, “com 
o objetivo de assegurar entre o maior mercado latino-americano e o maior 
mercado africano o estabelecimento de simples correntes de comércio.”143

Na opinião do autor, não faltavam, todavia, contradições à política 
externa brasileira e, em 1975, o Governo brasileiro não se comprometeu 
a assinar a Convenção Internacional para a Supressão e Punição do cri-
me do apartheid, nem a participar do bloqueio econômico, político ou 
cultural à África do Sul.144 

138 Neste caso, também a política externa brasileira.
139 Santos, 2005. 
140 Apud Santos, 2005, p. 111.
141 Santos (2005, p. 111) transcreve parte de discurso, na Nigéria, em novembro de 1972, em 

que o ex-Chanceler brasileiro reconhece “que temos por nossos antepassados tanto os ho-
mens que inventaram as caravelas quanto os que esculpiram o bronze em Ifé e no Benim”.

142 Santos, 2005, p. 111.
143 Idem, p. 112.
144 Ibidem, p. 112.
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A obra de Santos amplia, portanto, a visão sobre o estudo das rela-
ções entre o Brasil e a África ao sublinhar, entre seus condicionantes, as-
pectos simbólicos como a percepção, por parte da intelectualidade e das 
elites brasileiras, de que a formação racial e o alegado antirracismo vigen-
te no país seriam a moeda de troca adequada para angariar a simpatia e 
o apoio dos governos africanos recém-independentes. Também sobressai 
a ênfase que coloca na convicção, por parte dos mesmos atores, de que 
o Brasil estaria predestinado a oferecer soluções e modelos para o con-
tinente africano, em particular por sua experiência de miscigenação.145 

 A QUESTÃO RACIAL NA HISTÓRIA ...  
OU OLHARES ATENTOS

José Flávio Sombra Saraiva, que tem se dedicado ao estudo das 
relações diplomáticas entre o Brasil e a África no período pós-Segunda 
Guerra Mundial, atenta, em seu trabalho, para elementos da historio-
grafia de Cervo e Bueno e para algumas das variantes privilegiadas na 
análise antropológica de Santos. Em seu clássico O lugar da África,146 ele 
inclui, entre o que chama das variantes da política africana do Brasil, “a 
opinião dos descendentes das gerações de africanos que foram transpor-
tados, pela prescrição da violência, ao longo de vários séculos, da África 
para o Brasil.”147 Ademais, realça a “ambivalência com que o legado afri-
cano foi tratado na História do Brasil”148 e as consequências daí decor-
rentes para a política africana. Tal ambivalência está refletida, segundo o 
autor, nos indicadores da intolerância racial no país,149 ao mesmo tempo 
em que o discurso oficial brasileiro constantemente reafirma e exalta a 
presença africana na formação da identidade nacional.150

145 No capítulo 3 serão mencionadas algumas das teorias relativas à composição racial da 
sociedade brasileira.

146  Saraiva, 1996.
147  Idem, p. 11.
148  Ibidem, p. 234.
149 Saraiva (1996, p. 230) cita encarte publicado, em junho de 1995, pelo jornal Folha de S. 

Paulo, cujos dados, que indicavam a existência de um “racismo cordial” no Brasil, cau-
saram, à época, forte impacto na opinião pública e nos meios políticos brasileiros. Entre 
esses dados, a constatação de que “85% dos não negros manifestam algum preconceito 
contra negros”.

150  Em mais que uma ocasião, em seus discursos perante interlocutores africanos, o Presi-
dente Lula afirmou que o Brasil era, “com muito orgulho” o segundo país com maior 
população negra no mundo. 
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Tendo em conta a perspectiva do negro brasileiro,151 Saraiva re-
conhece que, mais do que ambivalência, uma verdadeira “ambiguidade 
relativa à África pontua a evolução das percepções brasileiras acerca das 
suas próprias identidades nacionais”.152 Tal ambiguidade, na sua opinião, 
começou a se construir desde o final da década de 1940 e início da de 
1950, “justamente na ponte entre as duas heranças: o legado português 
no Brasil e a influência africana.”153 A seu ver,

A construção da identidade teve, e tem, grande in-
fluência sobre as ações e opções da política exterior. 
Mesmo visões consensualistas sobre o pluralismo ra-
cial e suas influências positivas para a política exterior 
brasileira atentam para a especificidade do caso das 
relações do Brasil com os países africanos.154

Ele sublinha o modo como esse problema – o da construção da 
identidade brasileira – “esteve presente na lenta gestação do interesse 
acerca do continente africano”.155 Diz tratar-se do “paradigma do dis-
curso da equidade racial que sustentou interpretações acerca do lugar 
da África e de seus descendentes no Brasil”,156 tendo como inspiração as 
teses sociológicas de Gilberto Freyre, relativas à singularidade da identi-
dade brasileira, definida como racialmente democrática.

Para além do significado das posições de Gilberto Freyre sobre as 
relações do Brasil com Portugal e suas colônias na África, amplamente 
reconhecido na análise sobre o apoio brasileiro às teses colonialistas de 
Portugal, Saraiva lembra como o discurso da equidade racial penetrou 
nos governos e em influentes círculos políticos brasileiros. O autor julga 
que “a diplomacia leu e encontrou em Freyre sustentação intelectual para 
a política de colaboração com Portugal em sua missão civilizatória na 
África.”157 

151 Ao listar suas fontes, Saraiva (1996, p. 13) indica que procurou “auscultar a sociedade 
e os movimentos sociais, como aqueles empreendidos pela emergente comunidade de 
afro-brasileiros, que tem opinião, concepção e versão sobre os encontros e desencontros 
de brasileiros e africanos no universo atlântico”. 

152 Saraiva, 1996, p. 12.
153 Idem, p. 51.
154 Ibidem, p. 50.
155 Ib., p. 50. 
156 Ib., p. 51.
157 Ib., p. 52.
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Nesse contexto, ele sublinha o papel determinante da historiogra-
fia oficial e dos representantes da elite brasileira no congelamento das re-
flexões sobre o processo de construção da identidade brasileira, uma vez 
que tal ideologia retirava densidade histórica e sociológica às relações do 
Brasil com a África. A visão dessa elite viu-se fortalecida, em sua opinião, 
pela ação do Itamaraty,158 tido como porta-voz, no cenário externo, da 
ideologia da democracia racial. Ademais, no século XX, a tese de Gilber-
to Freyre chegou mesmo a converter setores considerados progressistas 
no espectro da política nacional.159 Saraiva sustenta, a propósito, que, se 
“Freyre, em certo sentido, redescobrira a África que existia dentro do 
Brasil (...) [o fez] sob o ângulo da glorificação dos senhores de escravos 
e da casa grande”.160 Ele teve o mérito de retomar a dimensão africana do 
Brasil, “mas a congelou na dimensão cultural”.161 As obras de Freyre “fo-
ram clássicos lidos e estudados pelas elites, pelos formadores de opinião 
pública e pelos diplomatas brasileiros”.162 

No entanto, comenta, ao mesmo tempo em que os defensores do 
lusotropicalismo encontraram acolhida no seio da diplomacia brasileira, 
outras vozes chamavam a atenção para o fato de que “a miscigenação 
racial não havia criado a tão propalada equidade racial. Ao contrário, a 
miscigenação brasileira foi a forma encontrada para manter o preconcei-
to racial e a desigualdade.”163 

158 Saraiva (1996, p. 26) remete à tese de mestrado de Letícia Pinheiro, Ação e omissão: a 
ambiguidade da política brasileira frente ao processo de descolonização africana, 1946-1960. Rio 
de Janeiro: PUC, 1988; e aponta a ocorrência, dentro do Itamaraty, de “opiniões discor-
dantes” acerca da questão do colonialismo, ou seja, contrárias ao acompanhamento das 
posições das metrópoles. A tendência dominante, insiste, era, todavia, de apoio a essas 
posições. 

159 Ib., p.  232. 
160 Saraiva (1996, p. 232) registra que “o discurso freyreano, fundamental para a diplomacia 

brasileira no processo de aproximação à África, procurou integrar a África à nacionali-
dade brasileira. Mas o fez pela porta da cozinha, e não da sala de estar. Daí a presença 
ambivalente da África no imaginário das elites e do povo”.

161 Entre os muitos títulos que, mais recentemente, elaboraram sobre a obra de Gilberto 
Freyre, é especialmente rica em informações sobre as teorias e autores que influenciaram 
o autor pernambucano o livro de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke. Gilberto Freyre. Um 
vitoriano nos trópicos (2005). A autora escreve uma extensa obra em que sustenta, final-
mente, ter sido Gilberto Freyre o inventor de um novo paradigma, nos moldes de T. S. 
Kuhn, com o qual iria inovar a interpretação do Brasil.  

162 Saraiva, 1996, p. 53.
163 Idem., p. 57.
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Ele recorda, por exemplo, fato ocorrido na década de 1920,164 
quando o Governo brasileiro “proibira a imigração de negros america-
nos165 cansados da segregação nos Estados Unidos”.166 Refere, também, 
de modo invulgar nos trabalhos sobre as relações Brasil-África, que, já 
em meados da década de 1940, o TEN, criado por Abdias Nascimento, 
“teve forte presença intelectual na desconstrução do discurso da equida-
de racial”.167 De igual forma, a Convenção Nacional dos Negros de São 
Paulo, no início de 1945, lançou manifesto à nação denunciando o ra-
cismo no país. Em 1950, o I Congresso dos Negros Brasileiros juntou 
intelectuais e líderes negros para discutir a condição dos descendentes 
dos africanos na sociedade brasileira. Segundo o autor, “eles não estavam 
de acordo com as conclusões lusotropicalistas. Mas não tinham qualquer 
força para reverter a força do discurso freyreano que havia se espraiado 
pela diplomacia e pela própria sociedade como um todo.”168 

Nessa linha, Saraiva registra que “políticos, diplomatas (...), nem 
sempre com a aquiescência da parte africana, fizeram uso do idioma da 
solidariedade cultural”.169 Tampouco terá sido “ingênua”,170 a dissemina-
ção daquilo que chama “o discurso culturalista”, sobretudo nos anos de 
1960 e 1970. Por exemplo, a ele associa-se, no período de Jânio Quadros, 
o entendimento de que “a aproximação ao continente [africano] deveria 
ser pautada pelo exame de todas as oportunidades comerciais que emer-
giam do contexto das independências africanas”.171 

Para o autor, o discurso culturalista ou a “retórica da africanidade 
brasileira”172 “foi a mais consistente marca da política africana do Bra-
sil, do início dos anos 60 ao governo do Presidente Fernando Henrique 

164 A proibição à entrada dos negros norte-americanos no Brasil, nos anos 20, consta tam-
bém da obra já citada de Jeffrey Lesser (2000), e de autores que estudam a questão racial 
brasileira, como Anani Dzidzienyo (1995, 2002, 2005, s/d). 

165 Sobre a história da imigração estrangeira para o Brasil, ver Lesser, 2000. 
166 Saraiva, 1996, p. 57.
167 Idem, p. 57.
168 Ibidem, p. 57.
169 Ib., p. 12.
170 Ib., p. 13.
171 Relatório do MRE, 1961, p. 39-40 (apud SARAIVA, 1996, p. 65).
172 Saraiva, 1996, p. 23.
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Cardoso.”173 Propagava as ilusões da africanidade brasileira e trazia refe-
rências sobre a identidade nacional, que se convertiam na “projeção de 
uma imagem do Brasil na África, que facilitasse os contatos comerciais, 
políticos e culturais [como] aspecto primordial na formulação da políti-
ca africana do Brasil.”174 Mais importante, no entanto, é verificar que “a 
identidade do Brasil com a África era apresentada como condição sufi-
ciente para uma nova relação especial entre os dois lados do Atlântico”.175  

Expressões ou termos frequentes nesse discurso eram “familiari-
dade”, “história comum”, baseada em quatro séculos de contatos atlânti-
cos176 e o registro da dívida histórica.177 Até mesmo a presença dos negros 
brasileiros retornados à África em decorrência de processos de expatria-
ção foi utilizada como uma evidência da recíproca atração entre a África 
e o Brasil.178 Ele afirma que 

A diplomacia continuou a burilar todas as imagens 
possíveis do país equilibrado racialmente e que de-
veriam ser exportadas para o continente africano. A 
primeira delas era a da afinidade cultural natural que 
deveria existir entre a África e o Brasil179 e, a segunda, 

173 Para exemplificar, Saraiva (1996, p. 233) acrescenta que, “em 1961, Jânio Quadros insistiu 
que o Brasil estava fadado a ser a ‘ponte’ da África com o mundo. (...) Na década de 1980, 
o Chanceler Saraiva Guerreiro afirmava que a África não era só uma nova área de ex-
pansão comercial e diplomática para o Brasil (...) a importância do continente ribeirinho 
era ser parte ‘intrínseca da formação’ do país. O Presidente Fernando Collor de Mello, 
em sua visita à África Austral, em 1991, reproduziu essa mesma linguagem em suas ma-
nifestações públicas. (...) O então Chanceler Fernando Henrique Cardoso declarou que 
“nossa presença na África já assume feições de tradição, da qual não podemos recuar sob 
pena de fazer ruir, como castelo de cartas, o inestimável capital de boa vontade acumu-
lado por nossa experiência naquela região – da qual somos culturalmente tributários”.

174 Saraiva, 1996, p. 89. Fonseca Jr. (2004, p. 357) também concorda que a aproximação à 
África nas décadas de 1970 e 1980 “sustentou-se na contribuição africana para a defini-
ção da nacionalidade brasileira”.

175 Idem, p. 89.
176 Ibidem, p. 233.
177 Saraiva (1996, p. 23) diz que, conforme os formuladores do discurso culturalista, “re-

levância simbólica remontava à formação social do Brasil e à sua dívida para com o 
continente africano, que fornecera os “braços” (grifo do autor) da formação econômica 
do país”. Oliveira e Mourão observam que José Honório Rodrigues, em seu livro Bra-
sil e África. Outro Horizonte entendia ter o Brasil “uma irrecusável dívida com o povo 
africano”, a qual considerava uma “razão moral” para o estreitamento dos laços com o 
continente (RODRIGUES, apud OLIVEIRA; MOURÃO, 2005, p. 52). 

178 Saraiva, 1996, p. 89.
179 A propósito Saraiva (1996, p. 85) registra a nomeação de adidos culturais brasileiros, 

todos negros, para as Embaixadas brasileiras em Lagos e Acra, com “a missão de levar 
aos líderes africanos as marcas e as caras da africanidade brasileira”. 
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de que permaneciam os contatos humanos entre as 
duas margens do Atlântico (...) uma história comum 
que unia o Brasil e a África.180 

Saraiva pondera que os produtores desse discurso culturalista omi-
tiram, todavia, fatores essenciais para a compreensão mútua: “a escravi-
dão, “o racismo cordial”,181 e “a condição social e econômica dos descen-
dentes de africanos no Brasil contemporâneo”.182 Igualmente importante 
foi o fato de apresentarem uma “construção acrítica do estereótipo da 
espontânea generosidade africana”.183 Para Saraiva, o discurso cultura-
lista foi elaborado pelos atores e formuladores da política para a África, 
que acreditavam na natural receptividade africana aos acenos brasileiros 
de solidariedade cultural e política.  

Ele lembra que “o transparente esforço da diplomacia brasileira em 
construir uma imagem negra do Brasil a ser exportada para a África fi-
cou denunciado quando da nomeação do primeiro embaixador brasileiro 
para a África negra”,184 a qual teria levado o  Presidente Kwane Nkrumah, 
de Gana, a comentar que “a melhor prova da integração racial brasileira 
seria a indicação de um embaixador negro para países brancos.”185 

Recorda que “funcionários dos governos africanos que visitaram 
o Brasil [nos anos 60] expressaram polida desconfiança desse discurso 
de solidariedade cultural.”186 Mesmo recentemente, diplomatas africanos 
em Brasília continuavam chamando a atenção para a desigualdade racial 
e para “os passos que terão de ser dados caso o Brasil ainda deseje se 
apresentar na África como o campeão da democracia racial.”187

Em consonância com Santos, Saraiva ressalta que outro aspecto 
relevante do discurso culturalista diz respeito à ideia de o Brasil possuir 
uma “natural vocação africana”. Esta, segundo o autor, foi “certamen-

180 Saraiva, 1996, p. 96.
181 Saraiva (1996, p. 231) refere-se, aqui, ao caderno especial, publicado pelo jornal Folha de 

S. Paulo, em 25/6/1995, sob o título Racismo cordial. A maior e mais completa pesquisa sobre 
o preconceito de cor entre os brasileiros (Ib., p. 231).

182 Saraiva, 1996, p. 234.
183 Idem, p. 90.
184 Saraiva (1996, p. 90) refere-se ao jornalista negro Raymundo de Souza Dantas, nomeado 

primeiro embaixador brasileiro em Gana, em 1961, pelo Presidente Jânio Quadros. 
185 Saraiva, 1996, p. 90.
186 Idem, p. 90.
187 Ibidem, p. 233-34.
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te uma construção inicialmente arquitetada para o consumo africano”, 
embora também tenha servido para aproximar o Presidente Quadros das 
então difusas e desorganizadas comunidades afro-brasileiras.188 Recorda 
o fato de Afonso Arinos de Mello Franco, o Chanceler de Jânio Quadros, 
ter apresentado o projeto da lei que acabou por levar seu nome e proibia 
a discriminação racial no país,189 além de, como Ministro, sustentar que 
“o Brasil tinha uma importante e positiva contribuição a oferecer às re-
lações internacionais no que concerne aos temas raciais”.190 

Saraiva cita Eduardo Portella, membro de agências governamen-
tais responsáveis pela implementação de uma política cultural para a 
África,191 que apresentava o Brasil como “a maior nação africana fora 
da África”.192 Portela fazia parte do grupo de intelectuais brasileiros que 
“descreveu o Brasil como um país ocidental africanizado, que poderia 
mediar o Primeiro e o Terceiro Mundos”.193 Entre esses intelectuais, fi-
guravam dois professores do Instituto Rio Branco, Maria Yedda Linha-
res e Manuel Maurício de Albuquerque, os quais “formavam as novas 
gerações de diplomatas na perspectiva do novo interesse brasileiro na 
África”.194 Tratava-se de ilusões da africanidade brasileira, que “envol-
veram os intelectuais brasileiros no início da década de 1960, e muitos 
até os nossos dias, mas também foram amplamente aceitas por diploma-
tas e políticos.”195 Saraiva não deixa de mencionar a importância da obra 
de José Honório Rodrigues, que

188 Ib., p. 91.
189 De acordo com Gevanilda Gomes dos Santos (1992, p. 10-11), o projeto de lei antidiscri-

minação fora inicialmente apresentado em 1946, em resposta a uma reivindicação da I 
Convenção Nacional do Negro, realizado em 1945. Na ocasião, o projeto foi rejeitado e 
apenas posteriormente reapresentado, por Afonso Arinos, que conseguiu sua aprovação 
no parlamento. 

190 Saraiva, 1996, p. 91.
191 Eduardo Portella foi entre 1979 e 1980 – Ministro de Estado da Educação, Cultura e 

Esportes e Presidente da Comissão Interministerial para a Ciência e Tecnologia. Nos 
anos de 1985 e 1986, foi membro e coordenador do comitê “Educação, Cultura e Comu-
nicação”, da Comissão de Estudos Constitucionais da Presidência da República. Entre os 
anos de 1987 e 1988, foi Secretário de Estado da Cultura do Rio de Janeiro. 

192 Apud Saraiva, 1996, p. 92.
193 Saraiva, 1996, p. 92.
194 Idem., p. 92.
195 Ibidem, p. 93. 
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(...) deve ser visto como o arquiteto principal de vários 
argumentos do discurso culturalista que as diploma-
cias de Jânio Quadros e João Goulart se envaideciam 
em utilizar. (...) Seguindo as ideias de Rodrigues, mui-
tos líderes políticos e intelectuais brasileiros repenti-
namente descobriram que eles estavam destinados a 
influenciar os novos países africanos. Mas o paradoxo 
era que o Brasil continuava a viver verdadeira penúria 
no que se referia ao conhecimento da realidade africa-
na da época.196

A propósito, Saraiva comenta197 que as “ilusões da africanidade 
brasileira”198 se combinavam com o desconhecimento brasileiro acerca 
do continente africano.199 

Saraiva recupera, finalmente, Florestan Fernandes para quem “um 
dos grandes mitos da história brasileira foram os padrões de relações 
entre brancos e negros no Brasil [ou] a democracia racial.”200

196 Ib., p. 93.
197 Em razão de sua argumentação conclusiva e contundente, convém transcrever mais al-

guns excertos do estudo de Saraiva (1996) sobre o discurso culturalista. O autor denun-
cia “o paradoxo dessas construções imaginárias e de seus componentes práticos [pois] 
a relevância da contribuição africana à cultura brasileira só era conhecida pelo público 
por meio dos aspectos pitorescos e folclóricos dos africanos que haviam chegado ao Bra-
sil.” (p. 96) “A África e seus descendentes foram, a partir das reconsiderações de Freyre, 
incluídos nos paradigmas da ‘nação brasileira’, mas como subordinados ou reduzidos 
ao culturalismo dos doces, do requebro das negras, da música extasiante e do continente 
exótico.” (p. 232). “As condições históricas da escravidão e suas sequelas para a forma-
ção social do Brasil e a violência racial eram tratadas como um mundo à parte da cul-
tura dominante e do universo da política ‘maior’.” (p. 96). No processo de formação da 
“chamada identidade cultural, as elites [estabeleceram] uma distância cultural ativa em 
relação à África [que] foi explicitamente desfavorável à autonomia social e econômica 
da herança africana.” (p. 231). “A cultura hegemônica no Brasil, embora de língua por-
tuguesa, há muito adotou definições de si mesma que implicam negligenciar a herança 
africana. A explicação está no fato de que as elites intelectuais e políticas brasileiras favo-
recem modelos ocidentais ao longo do presente século [XX], que, aliás, pouco tiveram a 
ver com a África.” (p. 243)

198 Idem, p. 93.
199 Saraiva (1996, p. 232) anota que “a História é uma mestra na compreensão da condição ím-

par imposta à África e aos seus descentes no Brasil durante período muito recente.  A ex-
pulsão de africanos libertos e livres do território brasileiro, a adoção de ideias de progresso 
e de modernidade permeadas pelas noções racistas no projeto da abolição da escravidão, 
o caráter perverso dos processos de alforria, a insistência das elites no início do século 
pelo processo de ‘embranquecimento’ foram elementos que marcaram profundamente o 
distanciamento deliberado que o Brasil construiu contra o continente africano”. 

200  FERNANDES, Florestan. The negro in the Brazilian society. Nova York: Columbia Univer-
sity Press, 1967, p.  137 (apud SARAIVA, 1996, p. 96).
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O mito da democracia racial e o discurso culturalista vêm sen-
do, todavia, submetidos a um processo de desconstrução, que, segundo 
Saraiva, estava, na década de 1990, em franco andamento. O início do 
processo de descontrução, comenta o autor, remonta, na verdade, às de-
núncias dos ativistas negros, nas décadas de 1940 e 1950, mas sobretudo 
na de 1980. A propósito, ressalte-se o entendimento de Saraiva, segundo 
o qual os movimentos negros brasileiros, ao contrário de seus congêne-
res norte-americanos, nunca foram um fator do processo decisório da 
política externa brasileira para a África.201 

No período recente, Saraiva entende a descontrução como decor-
rência da “crítica sistemática [de várias fontes] às construções ambiva-
lentes, que marcaram as elites e o povo, acerca da presença africana na 
formação da identidade nacional.”202 Entre os autores dessa crítica, em-
bora de forma mais discreta, inclui, a partir dos anos 1980, os diplomatas 
e intelectuais africanos.203 Enquanto a África pretendia discutir as pos-
sibilidades para o futuro, o Brasil mostrava-se apegado “ao passado da 
segura “história comum” (...) [o que] servia mais aos objetivos pragmá-
ticos na África e envolvia menor esforço de acompanhamento das novas 
percepções dos africanos acerca dos seus próprios destinos.”204 

Para o autor, há, todavia, um mérito efetivo a atribuir ao discurso 
culturalista, 

(...) foi o de fazer certo “retorno” à identidade afri-
cana, em sua multiplicidade, ao resgatar o tema da 
identidade para o âmbito da política exterior. As ou-
tras dimensões da política exterior brasileira, mesmo 
aquelas voltadas para os vizinhos latino-americanos, 
nunca tiveram o apelo emocional que teve o discurso 
culturalista na aproximação brasileira ao continente 
africano.205 

***

201 Saraiva, 1996, p. 237.
202 Idem, p. 231.
203 Saraiva (1996, p. 234) menciona, por exemplo, o relatório publicado pelo Instituto Nigeria-

no de Relações Internacionais, em 1982, com “duras críticas aos disfarces mercantilistas do 
Brasil trajando indumentárias culturalistas na Nigéria”. O documento indicava ainda que 
a diplomacia brasileira demonstrava “clara falta de conhecimento e de informação acerca 
da África e muito pouca pesquisa sistemática sobre a África e sua relações internacionais”.

204 Saraiva, 1996, p. 235.
205 Idem, p. 233.
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Com base nos quatro autores citados, viu-se que os registros re-
lativos à História de mais de quatro séculos entre o Brasil e a África in-
vocam algumas questões ainda bastante contemporâneas, tais como, a 
busca consistente de uma aliança com os países africanos nos foros mul-
tilaterais; a ampliação do comércio com a África; a alegada dívida moral 
para com o continente; a constante referência à cultura como fator de 
aproximação; o papel que pode o Brasil desempenhar na África; ou ainda 
o protagonismo que caberia aos negros brasileiros nas relações do Brasil 
com os países africanos.

Todas essas questões serão retomadas em capítulos subsequentes, 
no contexto da política do Governo Lula para a África.
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2

Voltar-se para a África
Um compromisso de campanha 

nas plataformas de governo 
pós-85

Neste capítulo, apontam-se as propostas relativas às relações com 
a África contidas nas plataformas de governo dos principais candidatos à 
presidência da República desde 1985, com atenção especial para o Progra-
ma de Governo da Coligação Lula Presidente, que elegeu Luiz Inácio Lula 
da Silva para o cargo de Presidente da República do Brasil, a partir de 1º de 
janeiro de 2003. Com base em análise comparativa com plataformas an-
teriores, observa-se o ineditismo desse Programa, que incluiu as relações 
com a África entre as medidas a serem adotadas pelo Governo Lula, com 
vistas à promoção da igualdade racial e luta contra o racismo no Brasil.

Trata-se de vínculo original entre temas internos e externos, cuja 
análise requer, para além das informações e comentários constantes 
deste capítulo, também os que farão parte do capítulo seguinte. Por ora, 
o objetivo é apresentar o contexto da campanha partidária de 2002, que 
permitiu ao Presidente Lula, em seu primeiro mandato, inaugurar um 
novo movimento de aproximação à África. 

Como visto no capítulo anterior, há um histórico consagrado de re-
lações diplomáticas entre o Brasil e países africanos. Durante a gestão do 
Presidente Lula, as relações com a África ganharam, todavia, intensidade 
antes jamais registrada. São testemunho quantitativo dessa intensificação 
as 6 viagens que o Presidente Lula realizou ao continente africano, no pe-
ríodo entre 2003 e 2006, com escalas em 17 países, e também os números 
do intercâmbio bilateral, que, em 2002, somava pouco mais US$ 5 bilhões 
e, em 2006, alcançou a cifra de, aproximadamente, US$ 13 bilhões.206 An-

206 As estatísticas referentes ao ano de 2006 do comércio do Brasil com a África, menciona-
das neste trabalho, cobrem apenas o período até outubro daquele ano. No capítulo 7, são 
apresentados e discutidos outros dados e estatísticas que atestam o adensamento das 
relações com o continente africano durante a gestão do Presidente Lula.
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teriormente, haviam sido realizadas 5 viagens presidenciais à África, pelos 
Presidentes João Figueiredo, em 1983; José Sarney, em 1986; Fernando 
Collor, em 1991; e Fernando Henrique Cardoso, em 1996 e 2000. Juntos, 
esses quatro presidentes estiveram em 10 países africanos. 

Voltar-se para a África207 era um dos compromissos inscritos no 
Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, formada pelo PT, PL, 
PCdoB, PMN e PCB, para as eleições à Presidência da República, em 2002. 
No referido programa, mais especificamente no capítulo “A política exter-
na para integração regional e negociação global”, a proposta de diálogo 
com a África é apresentada como parte de um projeto universalista,208 cuja 
justificativa repousaria no fato de ser o Brasil o “segundo país com maior 
população negra no mundo”.209 Previa-se que as relações com o continente 
africano seriam conduzidas “explorando[-se] os laços étnicos e culturais 
existentes e construindo[-se] relações econômicas e comerciais”.210 

Nessa mesma parte do Programa, há menção específica ao aprofun-
damento de relações com a África do Sul, por sua “importância regional”,211 
e também à construção de uma “nova política em direção àquele continente 
[África], sobretudo no que se relaciona aos países de língua portuguesa”.212

A proposta não difere muito, nem é menos genérica do que aque-
las encontradas em programas de outros candidatos presidenciais, in-
clusive o próprio Lula, em eleições anteriores. Tampouco prescinde da 
referência à herança étnica e cultural comuns, já incluída, por exemplo, 
em 1994, no programa do ex-chanceler e candidato do PSDB, Fernando 
Henrique Cardoso, onde se lia que o Brasil “compartilha com a Áfri-
ca nossas raízes étnicas, culturais e históricas e um destino comum de 
transformação do Atlântico Sul em um espaço vivo de integração”.213

A partir de um estudo retrospectivo das agendas de política exter-
na nas campanhas presidenciais brasileiras mais recentes, em particular 
da presença da África nas plataformas de governo desde 1985, observou-

207 O Programa de Governo da Coligação Lula Presidente dispõe que “o Brasil, como se-
gundo país com maior população negra no mundo, deverá voltar-se para a África” (Pro-
grama de Governo da Coligação Lula Presidente, §19). 

208 O programa determina, no início do §19, que “O Brasil buscará estabelecer relações eco-
nômicas, políticas e culturais com todo o mundo”. 

209 Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, §19. 
210 Idem. 
211 Outros países também citados nominalmente junto com a África do Sul são Índia, China 

e Rússia. 
212 Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, §19. 
213 O parágrafo 19 do referido Programa de Governo recomenda que se explorem “os laços 

étnicos e culturais existentes” entre o Brasil e a África.
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-se que os programas e campanhas dos candidatos presidenciais ou igno-
ravam completamente as relações com o continente africano ou traziam 
referências discretas sobre o tema.214 

Anteriormente, em 1960, Jânio Quadros defendera a solidariedade 
com os povos africanos,215 em um momento em que o continente estava 
em pleno processo de descolonização. A UDN, que ajudara a eleger Jânio 
Quadros, negou, no entanto, apoio à PEI, em particular à sua dimensão 
africana.216 O período de exceção que logo se instalou interrompeu o de-
bate e a prática de campanhas presidenciais democráticas.

Reinstalada a democracia, o programa do PMDB, do candidato 
Tancredo Neves, manifestava, em 1985, a intenção de dar continuidade 
à política africana do Brasil, tal como vinha sendo formulada pelo Ita-
maraty.217 Em 1989, a coligação PT, PCdoB, PSB e PV defendia a mesma 
política africana já conduzida pelo Governo José Sarney e anunciava que 
não reconheceria países que tivessem políticas racistas como o regime 
do apartheid.218 O PRN, do candidato Fernando Collor, não mencionava 
a África em seu programa de Governo. Em 1994, o programa do PT re-
gistrava o propósito de buscar a cooperação econômica, científica e tec-
nológica, além de uma agenda política, no domínio das relações Sul-Sul, 
com a China, Rússia, Índia, África do Sul e Palop.219 Em 1998, a coligação 
“União do Povo Muda Brasil”, que reunia o PT, PDT, PCdoB, PSB e PCB, 
enfatizava a intenção de fortalecer as relações do Brasil com outros países 
do Sul, em especial os da América Latina, da África meridional e os de 
expressão portuguesa. O programa da reeleição do PSDB propunha a 
ampliação do relacionamento com parceiros não tradicionais, na África 
meridional e Ásia. 220

214 Sobre a agenda de política externa e os partidos políticos, inclusive seus candidatos à Pre-
sidência da República, ver ALMEIDA, Paulo Roberto. Relações Internacionais e política exter-
na do Brasil, 2004, p. 201-308. 

215 Saraiva, 1996, p. 50.
216 No Congresso Nacional, o destaque eram as críticas pronunciadas pelo Deputado Adau-

to Lúcio Cardoso (UDN-GB) (SARAIVA, 1996, p. 68-69). Para um registro dos debates 
parlamentares sobre a política africana do Governo Quadros/Goulart, ver Saraiva (1996, 
p. 69, Nota n. 22). Ver também SOUSA, Marconi F. As relações raciais na Câmara dos Depu-
tados, 2005. 

217 Saraiva, 1996, p. 199.
218 Idem, p. 199 e 236.
219 Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
220 Almeida, 2004, p. 255 e ss.
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Sem muito inovar, observa-se que os programas incluíam men-
ções nominais aos Palop221 e, a partir de 1994, à África do Sul, no contex-
to de uma aproximação também com a China, Índia e Rússia. 

Os programas de trabalho dos partidos políticos, criados a par-
tir da abertura democrática, não diferiam da plataforma política de seus 
candidatos à presidência da República.222 O PDS propôs que se desse 
atenção especial à comunidade de povos de língua portuguesa. O PP pre-
conizava maior aproximação com os países da América Latina, África 
e Ásia. Como precursor da associação programática entre as questões 
externas e internas referentes ao racismo, o PDT assumiu o compromis-
so com a causa das populações negras,223 no plano interno, e, no plano 
internacional, o de fazer oposição às políticas de discriminação racial, à 

221 Em 1989, durante a Presidência de José Sarney, foi criado, em São Luís do Maranhão, o 
Instituto Internacional de Língua Portuguesa, pelos representantes dos sete países de 
língua portuguesa, então independentes, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. A CPLP foi criada em 17/7/1996, mas as 
consultas acerca de sua constituição iniciaram-se em 1993, após o Embaixador José Apa-
recido de Oliveira ter assumido seu posto como Embaixador do Brasil junto à República 
Portuguesa. 

222 Em tese de mestrado sobre Partidos políticos e etnia negra, apresentada na PUC/SP, em 
1992, Gevanilda Gomes do Santos analisa a relação entre a questão racial e os partidos 
políticos, desde os anos 30 até a instalação do multipartidarismo no Brasil, e discute a 
participação do negro no sistema parlamentar. Nesse trabalho, considerado bibliografia 
obrigatória nos estudos sobre o tema, a autora não comenta ou sequer registra a posição 
dos partidos brasileiros sobre as relações do Brasil com a África. As únicas exceções, em 
todo o trabalho, são as referências à influência da experiência socialista na Guiné-Bissau, 
durante o regime militar, em facções da esquerda brasileira, e à luta contra o apartheid 
nos programas do PCdoB e do PDT, bem como do PT. Ela tampouco menciona eventuais 
propostas ou avaliações acerca de temas africanos que, por serem de potencial interesse 
dos negros brasileiros, poderiam estar refletidos no programa dos partidos políticos. 

223 No período pós-abertura, o PDT consta ter sido o primeiro partido a acolher militantes 
negros, entre os quais o próprio Senador Abdias Nascimento. Também foi na gestão do 
Governador Leonel Brizola (PDT), no Rio de Janeiro, que se criou, pela primeira vez, 
uma secretaria responsável por tratar especificamente dos assuntos referentes à popu-
lação negra. A atual Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações 
Afro-Brasileiras (Seafro), foi instalada em 01/04/1991 com o nome de Secretaria Ex-
traordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras (Sedepron), pelo Decreto n. 
16.529, assinado pelo então Governador Leonel Brizola. Joel Rufino Santos registra que 
as “alianças mais resistentes dos movimentos negros, na fase que começa com a Frente 
Negra, há sessenta anos, têm sido com o que se convencionou chamar de populismo. 
(...) O Partido Trabalhista Brasileiro durante a sua primeira existência (1945-1964) con-
centrou a maioria do voto negro urbano, oferecendo, mais que qualquer outro, legenda 
a candidatos negros, assumidos ou não; e, enfim, foi à sombra de um remanescente po-
pulista, Leonel Brizola, que, há poucos anos, o Movimento Negro obteve seus maiores 
ganhos” (apud SANTOS, 1992).
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época em que a África do Sul ainda vivia sob o regime do apartheid.224 
O precedente lançado pelo PDT acabou por refletir-se, em 2002, no Pro-
grama da Coligação Lula Presidente.

No Congresso Nacional, desde a presidência de João Figueiredo, 
parlamentares do PT e do PDT, entre os quais se singularizou o Depu-
tado e depois Senador Abdias Nascimento225 (PDT-RJ), demonstraram 
interesse pelos temas africanos e acompanharam a questão do apartheid, 
da luta pela independência na Namíbia e a posição da diplomacia bra-
sileira no tocante aos países da Linha de Frente226 e à África Austral.227 

Esse período de abertura e redemocratização assistiu à reintrodu-
ção de temas raciais na agenda política brasileira228 e, como se verá no 
capítulo 3, coincide com a reorganização política da comunidade negra 
brasileira. No Congresso Nacional, os pronunciamentos sobre as rela-

224 Abdias Nascimento, em sua biografia, escrita juntamente com Éle Semog, conta sobre os 
contatos que manteve com Leonel Brizola, no exterior, durante o período de seu autoe-
xílio nos Estados Unidos. Segundo Semog e Nascimento (2006), essas ocasiões serviram 
para que Brizola se sensibilizasse sobre a questão racial no Brasil e, posteriormente, fi-
zesse do PDT o partido político brasileiro mais comprometido com a plataforma política 
dos movimentos negros. 

225 Abdias Nascimento é um dos mais notórios militantes do combate à discriminação racial 
no Brasil. Sua história confunde-se com as conquistas sociais dos negros nos últimos 
sessenta anos. Foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, em 1931; criou o TEN 
em 1944; foi Secretário de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Rio de 
Janeiro; Deputado Federal pelo PDT/RJ em 1983 e Senador da República em 1997, tam-
bém pelo PDT/RJ. É autor de vários livros e Professor Benemérito da Universidade do 
Estado de Nova York. Em julho de 2006, recebeu, em Salvador, das mãos do Presidente 
Lula, durante a II CIAD, a Ordem do Rio Branco, no grau de Cavaleiro. 

226 Os países da Linha de Frente eram os da vizinhança da África do Sul, que apoiavam a 
luta do Congresso Nacional Africano e da Swapo contra o regime aparteísta e, em conse-
quência, eram alvos da hostilidade declarada das autoridades de Pretória, inclusive de 
natureza militar.

227 Almeida, 2004, p. 234.
228 Jocélio Santos (2005, p. 101) comenta que a temática racial tornou-se agenda no plenário 

do Senado em razão dos encontros de lideranças negras realizados a partir do final da 
década de 1970, e que as intervenções dos senadores deveriam ser lidas como respostas 
partidárias às reivindicações dessas lideranças. Essas intervenções, em sua análise, tra-
zem dois temas – racismo e mestiçagem, que são, ao mesmo tempo, explicativos e exclu-
dentes: “o preconceito racial é algo residual na sociedade brasileira e a mestiçagem é seu 
contraponto, posto que ela tem uma estruturação positiva na nossa formação. A mesti-
çagem também aparece como uma espécie de postulado social e político a ser, inclusive, 
difundido para outras nações. Nesse sentido, ela desempenharia um papel crucial, tanto 
no estabelecimento das nossas diferenças em relação a outros países, quanto na propa-
gação de um projeto alternativo: o Brasil apresenta-se como o lugar, por excelência, do 
surgimento de um ‘novo homem’” (grifo do autor). 

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   57 14/05/2019   01:03



58

ções raciais no Brasil deram margem à associação entre questões inter-
nas e a política externa brasileira para a África, havendo, por exemplo, o 
Deputado Paes de Andrade (MDB/PMDB-CE), em 1981, denunciado a 
contradição do governo brasileiro ao falar em reforçar as relações com os 
povos africanos e, em simultâneo, inviabilizar a organização, no Brasil, 
do III Congresso Americano de Cultura Negra, agendado para o ano 
seguinte. Na mesma linha, o Deputado José Frejat (PDT-RJ) afirmou, 
na ocasião, que “essa decisão do Itamaraty destrói a imagem que o Brasil 
está construindo nos países africanos.”229

A despeito de o novo ambiente democrático ter tornado possível o 
debate parlamentar sobre questões raciais e seu impacto na política exter-
na brasileira, especialmente na política africana, o assunto permaneceu 
fora da agenda das campanhas presidenciais por mais de duas décadas. 

Somente em 2002, o PT e os partidos a ele coligados decidiram 
transferir esse debate para a campanha eleitoral, ao fazerem a vincu-
lação entre o elevado contingente populacional negro brasileiro, a luta 
contra o racismo e os objetivos desenvolvimentistas230 e universalistas 
da política externa brasileira, em particular o adensamento das relações 
com a África. 

Tal vinculação pode ser reconhecida exatamente no Programa de 
Governo da Coligação Lula Presidente, mais propriamente no encarte 
especial intitulado “Brasil sem Racismo”, onde aparece repetida a pro-
posta de voltar-se para a África, novamente justificada pelo fato de o Bra-
sil dispor do segundo maior contingente de população negra no mundo. 
Nesse encarte, distribuído em onze áreas, incluindo a de relações inter-
nacionais, são listados compromissos de governo que têm por objetivo 
combater o racismo e contribuir para a superação das desigualdades ra-
ciais no Brasil. O compromisso de voltar-se para a África figura no rol 
das políticas públicas que deveriam ser adotadas pelo Governo Lula, caso 
eleito, com vistas a responder às reivindicações da população negra bra-
sileira, conforme explicitadas naquele mesmo documento. 

229 Saraiva, 1996, p. 238.
230 O Programa de Governo da Coligação Lula Presidente estipulava que a “política externa 

será um meio fundamental para que o governo implante um projeto de desenvolvimen-
to nacional alternativo, procurando superar a vulnerabilidade do País diante da insta-
bilidade dos mercados financeiros globais”. Esse é o primeiro parágrafo, o de n.14, do 
capítulo sobre política externa do referido programa. 
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É dessa forma que surge, no Programa de Governo da Coligação 
Lula Presidente, uma inédita vinculação entre a política externa brasilei-
ra para a África e a promoção da igualdade racial no Brasil. O ineditismo 
dessa vinculação não se confunde com os acenos feitos por Governos 
anteriores a representantes da comunidade negra, como, por exemplo, 
a inclusão do então Senador Abdias Nascimento na comitiva oficial do 
Presidente Fernando Collor a quatro países africanos, em 1991,231 nem 
tampouco com ações isoladas realizadas pelo Itamaraty, ao longo dos 
anos 1970 e 1980, em parceria com algumas lideranças negras, entre as 
quais, em particular, o Deputado Adalberto Camargo, que foi, por mui-
tos anos, Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Nigéria. 

Seu ineditismo decorre do fato de o compromisso de voltar-se para 
a África estar incluído tanto no capítulo sobre política externa, quanto 
no encarte “Brasil sem Racismo”, e, assim, estabelecer uma vinculação 
explícita entre política africana, no plano externo, e a luta contra o racis-
mo, no plano interno. Consequentemente, ele justifica o surgimento de 
expectativas acerca dos possíveis efeitos diferenciados ou do impacto que 
tal vinculação poderá produzir, por um lado, nas relações Brasil-África 
e, por outro, nas políticas internas para a promoção da igualdade racial. 

Os efeitos ou o impacto dessa vinculação entre os planos externo 
e interno, da mesma forma como o desenvolvimento e os resultados da 
política externa do Governo Lula para a África serão analisados na Parte 
II deste estudo. Antes porém, convém indagar-se sobre os motivos que a 
teriam determinado. Para efeitos metodológicos, propõe-se dividi-los em 
motivos externos e internos. Os primeiros remetem à análise das relações 
do PT com a África e dos objetivos de política externa do partido, em par-
ticular, a política de alianças recomendável para o país, à luz das percep-
ções partidárias sobre o cenário internacional e sobre o papel do Brasil no 
mundo. Os segundos invocam as relações do PT com o Movimento Negro, 
permeadas por um debate doutrinário acerca da relação entre classe e raça. 

Os motivos externos, sobre os quais ainda há poucas fontes, serão 
discutidos a seguir. Já os internos receberão tratamento singularizado no 
capítulo 3. Combinando-se os motivos externos e internos, entende-se 
que o PT, sem ter um histórico de relações tradicionais com a África, toma 
emprestada ou, poder-se-ia dizer, resgata do Movimento Negro parte sig-
nificativa da inspiração e legitimação para sua proposta de estreitamento 

231  Semog e Nascimento, 2006, p. 196.
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das relações com o continente africano. Posteriormente, como justificati-
va da aproximação à África, o Governo Lula somaria ao lastro histórico, 
étnico e cultural – reelaborados, desta feita, pelo Movimento Negro e não 
mais pelos criadores do que Flávio Saraiva chamou de discurso cultura-
lista, também o projeto de construção de uma aliança mundial contra a 
fome e a pobreza, da qual os países africanos não poderiam estar ausentes, 
exatamente por deterem os mais altos índices de desnutrição do mundo.232 

A reflexão acerca do voltar-se para a África como compromisso 
de campanha é tanto mais relevante, na medida em que, como tal, viria 
a converter-se, como se verá no capítulo 5, em justificativa singular para 
o estreitamento de relações com a África e passaria a agregar à políti-
ca africana do Brasil um componente potencial de legitimidade interna 
igualmente inédito. Essa mesma reflexão permitirá avaliar, em última 
análise, se não repousaria nessa inédita vinculação entre política externa 
e interna, inscrita pela primeira vez no Programa de Governo da Coli-
gação Lula Presidente, o novo atributo da política externa do Brasil para 
a África – aquele capaz de lhe assegurar inclusão permanente entre os 
temas principais da agenda internacional do Brasil.

O PARTIDO DOS TRABALHADORES E A ÁFRICA

Neste item, apresenta-se a história do envolvimento do Partido dos 
Trabalhadores com a África.233 Na ausência de literatura específica ou de 
registros documentais públicos conhecidos acerca da história de relações 
entre o PT e o continente africano e das razões que o levaram a revelar, ao 
longo de sua história, algum tipo de interesse por certos temas africanos, 
como a questão colonial namibiana e o apartheid na África do Sul, op-
tou-se por buscar identificá-las mediante a realização de entrevistas com 

232 Quase a quarta parte das pessoas subnutridas do mundo vive na África Subsaárica, que 
é também a que registra a proporção mais alta de população subnutrida, segundo a Fee-
ding minds, fighting hunger - ONG parceira da FAO. A situação é especialmente grave na 
África Central, Oriental e Meridional, onde 44% da população total é subnutrida. 

233 Centrados no estudo do Estado como ator e as relações com outros Estados como o 
objeto de sua análise, os trabalhos sobre as relações Brasil-África ignoram, ou referem 
de forma marginal, sua dimensão parlamentar e/ou político-partidária. Saraiva (1996, 
p. 43 e ss.) apresenta, no entanto, os parlamentares e partidos políticos como atores a 
serem considerados nos estudos sobre o tema, juntamente com os próprios diplomatas 
e intelectuais. Ele faz referência aos discursos, na tribuna parlamentar, sobre as relações 
com Portugal e seu impacto nas opções da diplomacia brasileira relativas às colônias ul-
tramarinas, inclusive no âmbito das Nações Unidas, e também às relações com o regime 
aparteísta sul-africano, já a partir do Governo Kubitschek. 
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lideranças e quadros do PT.234 Ainda que não exaustivo, o recurso a fontes 
primárias permitiu reconhecer uma combinação de fatores capazes de de-
linear as relações entre o PT e a África, e seu impacto sobre a formulação e 
execução da política externa do Governo Lula para o continente. 

O primeiro desses fatores remonta à criação do partido, quando, 
entre outros, reuniram-se ex-integrantes de agremiações políticas e estu-
dantis banidas pelo regime de 1964, que, no exílio, tiveram um contato 
privilegiado com a questão do colonialismo na África235 e com lideranças 
de movimentos de libertação africanos.236 Entre esses,237 Ladislau Dowbor, 

234 Foram realizadas entrevistas com os Professores Marco Aurélio Garcia e Ladislau 
Dowbor, ambos fundadores e membros da assessoria internacional do PT. Também foi 
entrevistado o Deputado Luis Alberto, da Bahia, que é líder sindical dos petroleiros 
baianos, e o Deputado Gilmar Machado, também negro e professor, com militância na 
área de educação, além de Flávio Jorge Rodrigues da Silva, uma das lideranças negras do 
PT, fundador do partido, Secretário Nacional do PT de combate ao racismo e, em 2006, 
membro de sua Comissão Executiva e Diretor da Fundação Perseu Abramo. Dowbor foi 
cooperante na Guiné-Bissau e em mais seis países africanos, mantendo ainda vínculos 
estreitos com o continente, inclusive mediante a continuação de prestação de consultoria 
em gestão pública e a promoção de iniciativas não governamentais de cooperação 
bilateral institucional. Em razão de sua vinculação histórica com a África, Dowbor foi 
incluído na delegação oficial do Presidente Lula em sua primeira viagem oficial à África, 
em novembro de 2003. Durante a visita, por ocasião de cerimônia realizada no Centro 
de Estudos Brasileiros “José Aparecido de Oliveira”, em Maputo, o Professor Dowbor, a 
convite do Presidente Lula, fez uso da palavra para agradecer as lideranças e os povos 
africanos, em particular os moçambicanos, por terem recebido, como refugiados, os 
militantes da esquerda brasileira durante o período do regime militar no Brasil. 

235 Com o exílio de parte da esquerda brasileira e os sucessivos golpes na Argentina e no 
Chile, muitos exilados foram para a Europa e Cuba, mas também para a África, em par-
ticular para a Argélia. 

236  Entre eles, Ladislau Dowbor, que, com grupo de 40 presos políticos trocados pelo em-
baixador alemão, em 1970, seguiu primeiramente para a Argélia, onde chegaram a es-
tar acreditados representantes de 50 movimentos e grupos de libertação africanos. Em 
entrevista concedida em 23/3/2006, Dowbor mencionou, em particular, a presença, na 
Argélia, dos grupos de libertação das colônias portuguesas na África. Explicou também 
que, por exemplo, na Guiné-Bissau já independente, estiveram ele e Paulo Freire e ou-
tros exilados que decidiram “dedicar-se à ação e a um trabalho útil em uma situação 
concreta”. Dessa época é o livro de Paulo Freire intitulado “Cartas de Bissau”. 

237  Em entrevista concedida no dia 01/12/2006, Flávio Jorge Rodrigues da Silva, mem-
bro do Diretório Nacional do PT e atual Diretor Administrativo da Fundação Perseu 
Abramo, informou que, segundo o Centro de Documentação Sérgio Buarque de Holan-
da, vinculado à Fundação Perseu Abramo, dentre as 242 pessoas, em especial aquelas 
que estiveram no exílio, que assinaram o “Manifesto de Lançamento” do Partido dos 
Trabalhadores na reunião nacional de fundação dos dias 31 de maio e 01 de junho de 
1980, apenas o educador Paulo Freire tinha ligações com o continente africano. Antes da 
criação do partido, Freire esteve em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau durante os anos 
60, como consultor especial do Departamente de Educação do Conselho Mundial de 
Igrejas, contribuindo para a sistematização dos planos de educação desses países, após o 
término das lutas anticolonialistas na África.
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Daniel Aarão Reis Filho238 e Paulo Freire,239 que trouxeram, anos depois, 
para o PT, a experiência dos anos vividos na África, do trabalho realizado 
nos países africanos recém-independentes, da prática de construção de 
estados nacionais e da instalação de regimes marxistas e socialistas.240 

No PT, formaram um pequeno núcleo detentor de saber, com-
preensão e experiência sobre a realidade africana no período pós-Inde-
pendência, que não se encontrava em outros partidos políticos ou mesmo 
em outros segmentos da sociedade brasileira, exceção aos próprios afri-
canos241 que se radicaram no Brasil, particularmente após o fim do regi-
me colonial português na África, e aos diplomatas brasileiros. Puderam 
reportar a seus colegas de partido a situação em que se encontravam al-
guns dos países africanos, mesmo após a descolonização e, especialmente, 
puderam dizer o quanto esses novos países, ainda sob o fardo da herança 
colonial, permaneciam comprometidos com transformações políticas e 
sociais semelhantes àquelas que o PT propunha para o Brasil.242 

Não obstante, as discussões sobre a África no PT eram “frágeis”, 
e as referências aos países africanos decorriam da percepção de que 
eram povos “oprimidos e fracos, ao lado dos quais o PT se colocava”.243 
Os documentos do partido aprovados na década de 1980, exceto o pro-
grama de governo adotado em junho de 1989,244 eram omissos com 

238 Foi professor em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), de 1976 a 
1979. O historiador e atual professor titular de História Contemporânea da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) Daniel Aarão Reis Filho foi líder estudantil e militante 
da dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que, posteriormente, formou o 
Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8). Foi preso em 1970,  como um dos 
militantes banidos para a Argélia em troca da liberdade do embaixador alemão Von 
Holleben, que havia sido sequestrado por um conjunto de organizações de esquerda, 
incluindo o MR-8. Também foi afiliado ao PT, porém não fez parte do grupo dos funda-
dores do partido, segundo informação de Flávio Jorge Rodrigues da Silva, na entrevista 
citada acima.

239 Sobre o trabalho e envolvimento de Paulo Freire nos países africanos, em particular os 
de língua oficial portuguesa, ver Freire e Guimarães, A África ensinando a gente: Angola, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 2003. Saraiva, 1996, p. 50.

240 Dowbor, entrevista citada.
241 Entre outros africanos radicados no Brasil, os Professores José Maria Nunes Pereira e 

Fernando Mourão, ambos de origem portuguesa, e o Professor Kabengele Munanga, por 
exemplo. 

242 Dowbor, entrevista citada.
243 Idem.
244  “As bases de ação do Programa de Governo”, aprovado em 18/6/1989, no 6o Encontro 

Nacional do PT. 
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relação aos temas africanos,245 e, a despeito de contar com um acer-
vo de conhecimento de certa forma privilegiado sobre o continente, o 
partido não chegou a aprofundar sua compreensão acerca da situação 
africana, nem a propor políticas específicas para as relações bilaterais 
com o Brasil. 

Nesse período, o PT estava sobretudo empenhado no fortaleci-
mento do conjunto de partidos de esquerda latino-americanos,246 em 
meio a um ambiente de abertura e redemocratização regional, enquanto 
na África, pelo menos até o início da década de 1990, a agenda política 
e militar permanecia engessada conforme as solidariedades construídas 

245 Registre-se, por exemplo, os seguintes documentos e suas respectivas datas: 1/5/1979 
– “Carta de Princípios” para a formação de um partido de trabalhadores; 13/10/1979 
– lançamento do Movimento pelo Partido dos Trabalhadores e divulgação de uma “De-
claração Política”, redigida pela Comissão Coordenadora Provisória; 10/2/1980 – “Ma-
nifesto de Lançamento do PT”. São esses os três documentos iniciais e constitutivos do 
Partido dos Trabalhadores, nos quais não há referência à África. No Programa e Plano de 
Ação, aprovado em 1/6/1980, no item relativo à Soberania Nacional, inclui-se disposi-
ção relativa “ao respeito à autodeterminação dos povos e solidariedade aos oprimidos”. 
No 3o. Encontro Nacional, em 8/4/1984, é adotado documento intitulado “Teses para 
Atuação do PT”, em que há referência a “países socialistas e do Terceiro Mundo”. No 
6o. Encontro Nacional, em 18/6/1989, aprovou-se o documento contendo “As bases de 
ação do Programa de Governo”, com um capítulo exclusivo sobre “Negros”, em que se 
compromete “apoio às lutas dos povos oprimidos da África, dos negros da Diáspora 
e o repúdio aos países que tenham institucionalizado qualquer tipo de discriminação; 
e reorientação das prioridades da política externa em relação ao continente africano”. 
Em certa medida, pode-se identificar, no Programa de 1989, o embrião da vinculação 
entre luta contra o racismo e política externa para a África que se observa de modo mais 
evidente no Pograma da Coligação Lula Presidente, em 2002. Vide Anexo I, que traz os 
principais documentos do PT que fazem referência à África ou a temas africanos. 

246 De documento intitulado “Socialismo”, aprovado por ocasião do I Congresso Nacional 
do PT, em 1/12/1991, consta, no parágrafo 53, a propósito de “um novo internaciona-
lismo”, que o PT, “que vem desenvolvendo um esforço de articulação dos partidos de 
esquerda no Continente – com os Encontros de São Paulo e da Cidade do México – deve 
prosseguir com estas iniciativas, abrindo um novo espaço de articulação partidária e 
sindical no Cone Sul. (...) O PT reafirma sua solidariedade ativa à luta emancipatória e 
revolucionária dos povos dos países pobres do Sul, em especial à revolução na Nicará-
gua, cuja evolução acompanhamos com interesse. A Revolução Cubana tem, para nós, 
um significado particular, pela defesa da soberania nacional, pelo antiimperialismo e 
pelas conquistas sociais por ela estabelecidas. (...) Cabe, também, fortalecer organizativa 
e politicamente a Coordenação Sindical Latino-Americana (...) Como força política capaz 
de governar o Brasil, a política internacional do PT, pautada pelo novo internacionalis-
mo, deve estreitar o diálogo com os partidos de esquerda, socialistas e democráticos, 
especialmente com aqueles programaticamente mais próximos da nossa concepção de 
socialismo. Nossa política internacional deve ser ampla, plural, solidária e capaz de cos-
turar uma rede de alianças que amplie nossa capacidade efetiva de transformar a socie-
dade brasileira”.
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no contexto da Guerra Fria247 e da qual o PT, com sua base sindicalista, 
nunca chegou a fazer parte.248

É o seguinte o testemunho do Professor Marco Aurélio Garcia, Se-
cretário de Relações Internacionais do PT no período: 

Por razões históricas, o PT tinha abertura com alguns 
partidos social-democratas, comunistas e verdes, de 
alguns países da Europa. O mesmo se tentou, sem êxi-
to, com partidos africanos. Os interlocutores mais ou 
menos privilegiados seriam os Palop, por razões até 
mesmo históricas - países que, além de serem africa-
nos, tinham uma certa proximidade cultural e eram 
governados por movimentos de libertação, que ha-
viam sido, inclusive, apoiados pelos governos milita-
res. Mas não houve grandes avanços. Houve esforços 
tópicos, alguns contatos, mas nunca conseguimos ter 
um relacionamento mais estável. (...) 
A ideia posterior, no partido, de uma política externa 
pró-africana era muito mais um conceito, uma ideia, 
um desejo, do que o resultado de uma prática mais con-
creta. Posso estabelecer uma diferenciação muito clara. 
Ocupei-me muito da política latino-americana. Nin-
guém se ocupou da política africana. Como resultado, 
há muita facilidade de contatos no âmbito da América 
Latina. Na África, agora se tem um pouco mais.249 

Não obstante o contexto partidário, os africanistas do PT250 con-
tinuaram a desenvolver, à margem da diplomacia brasileira, uma agen-
da de diálogo e cooperação com governos e lideranças africanas. Nessa 
agenda, incluem a organização das visitas ao Brasil do líder da Swapo, 

247 No domínio econômico, a América Latina e a África desenvolveram um diálogo rele-
vante sobre a teoria da dependência, valendo-se, para tanto, dos debates produzidos no 
âmbito da Cepal e da Comissão Econômica para a África. Dois expoentes desse debate 
entre latino-americanos e africanos foram Fernando Henrique Cardoso e Samir Amin. 

248 As relações entre o PT e a Cosatu seriam a exceção ao distanciameanto entre o PT e a 
África nos anos 80 e início dos anos 90.

249 Marco Aurélio Garcia, entrevista concedida em 20/3/2006.
250 O Senador Cristóvam Buarque (ex-PT-DF) é um desses nomes, tendo realizado inúmeras 

viagens à África e desenvolvendo relações estreitas, por exemplo, com Julius Nyerere, 
ex-Presidente da Tanzânia. Como Ministro da Educação do Governo Lula, de janeiro de 
2003 a janeiro de 2004, Buarque realizou mais viagens à África, sempre com o objetivo 
de discutir programas de cooperação na área de Educação, em particular o programa 
“Bolsa Escola”, implantado inicialmente quando era Governador do DF. 
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Sam Nujoma, e do próprio Nelson Mandela, após sua libertação.251 Eles 
estavam vinculados a instituições independentes e a governos estaduais 
e municipais do PT252 e puderam, dessa forma, nutrir alguns vínculos de 
cooperação e solidariedade entre o PT e a África. 

O conjunto dos petistas que estiveram na África nunca chegou, de 
qualquer forma, a estabelecer um diálogo com a militância negra do PT, 
quer sobre o continente africano, quer sobre propostas para as relações 
entre o Brasil e a África.253 

Ao longo dos anos 1990, não há alterações significativas no com-
portamento do PT com relação à África, exceto o diálogo estabelecido 
entre as lideranças sindicais do partido e seus homólogos da Cosatu, que 
se constituiu, assim, para além do grupo de antigos exilados, no segundo 
fator de aproximação entre o PT e a África. Os laços estreitos com a Cosa-
tu determinaram, por sua vez, a aproximação entre o PT e a África do Sul, 
cujo governo de maioria negra, instalado em 1994, era formado por uma 
coalizão que reunia a própria Cosatu, o Partido Comunista da África do 
Sul e o CNA. Tanto no Partido Comunista, quanto no CNA, os sindicalis-
tas detinham, ademais, posições importantes nas estruturas partidárias.254

A entrada da África do Sul de Nelson Mandela no palco das na-
ções livres e democráticas foi um marco da política internacional no final 
do século XX, com significado ampliado para o PT. Segundo o Professor 
Marco Aurélio Garcia, explicava-se o interesse pela África do Sul por 
inúmeras razões, entre as quais destacou o fato de ser um país africano, 
um grande país do Sul e potência regional. Ademais, o país prestava-se 

251 O Governo brasileiro, por intermédio do Itamaraty, fez os convites para a viagem de 
ambos ao Brasil e participou da organização das visitas, que, segundo Dowbor, foram, 
de fato, idealizadas e objetivamente organizadas pelo PT, pelo PDT e pelo Movimento 
Negro, sobretudo nas escalas além do Distrito Federal. Dowbor, entrevista concedida em 
23/3/2006.

252 Na entrevista de 23/3/2006, Dowbor recordou ter sido responsável, por exemplo, pela 
organização, em São Paulo, da visita de Nelson Mandela àquela cidade em agosto de 
1991, pouco depois do líder do CNA ter sido libertado da prisão. À época, Dowbor era 
Secretário de Negócios Extraordinários da Prefeirura de São Paulo, respondendo em 
particular pelas áreas de meio ambiente e relações internacionais. Também recordou a 
preparação de agendas de visitas para autoridades africanas na área de gestão pública.

253 Dowbor, entrevista de 23/3/2006. 
254 Em dezembro de 1997, por ocasião do congresso que o CNA realizou em Mafikeng, na 

África do Sul, foram enviados convites para o PSDB, partido no Governo, e para o PT. 
Apenas o PT compareceu, enviando, como delegado, o Deputado Luis Alberto (PT-BA). 
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a analogias com o Brasil, que justificaram, por exemplo, a introdução da 
expressão “apartheid social” nas campanhas do PT.255

Essa era uma expressão perfeitamente compreensível. 
Os contatos do PT na África do Sul passaram a ser mui-
to bons. Começou a haver, no PT, certa circulação com 
o pessoal sul-africano – intelectuais, quadros do CNA e 
muita gente do movimento sindical. Achamos que esse 
era um foco importante. (...) O movimento que levou o 
Presidente Lula ao governo, todas as proporções guar-
dadas, tem algo a ver com o movimento que se produ-
ziu na África do Sul. Há uma empatia natural.256

Com base nesses registros, que, apesar de numericamente reduzi-
dos, foram recolhidos junto a fontes autorizadas, é possível afirmar que 
nas décadas de 1980 e 1990, os contatos do PT na África resumiram-se 
aos laços nascentes com a África do Sul e seus líderes, e, em menor es-
cala, também com as lideranças da Swapo, além das iniciativas isoladas 
conduzidas por alguns dos dirigentes do PT.257 À época, como se infe-
re das palavras do Professor Marco Aurélio Garcia, o PT identificava-se 
com o partido majoritário sul-africano e percebia-se em condições de 
produzir, no Brasil, o fim do “apartheid social”. Pelo lado do PT, essa era 
uma relação assente sobre a percepção de desafios e objetivos comuns, a 
serem alcançados mediante a instalação de governos formados por tra-
balhadores e setores da esquerda, e eleitos democraticamente pelo voto 
majoritário de eleitores oriundos de setores historicamente excluídos do 
poder. Subjacente à parceria que se inaugurava entre o PT e a África do 
Sul, estava, portanto, o projeto político de um partido de massas – nesse 
caso, trabalhadores, além de um programa de governo que coincidia na 
proposta de mudança. Essa coincidência só era possível porque, ademais, 
como amplamente reconhecido, Brasil e África do Sul apresentam gran-
des e visíveis semelhanças em ampla gama de indicadores, dos sociais aos 
econômicos, dos etnoculturais aos tecnológicos.258 

255 Garcia, entrevista de 20/3/2006.
256 Idem. 
257 Talvez o exemplo mais marcante seja ainda o do Senador Cristovam Buarque. Paulo Freire 

e Cristovam Buarque, ambos da área de Educação, são algumas das personalidades políti-
cas brasileiras mais reconhecidas na África por suas respectivas gerações de interlocutores. 

258 A percepção das semelhanças orientou também a agenda diplomática do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, que, desde 1994, quando assumiu o Governo de maioria negra 
na África do Sul, propôs o lançamento de um vasto leque de iniciativas de cooperação e 
diálogo político com o Governo sul-africano, conforme atestam os 8 atos internacionais 
celebrados com a África do Sul no período 1994-2002.
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***
Essencialmente, pode-se afirmar que, em 2002, o que havia, entre 

os dirigentes do PT, era a pouca intimidade com a realidade e lideranças 
africanas, exceto as sul-africanas, e também a percepção da África como 
o continente de populações oprimidas, com as quais o partido se soli-
darizava. Havia, igualmente, um desejo de aproximação, inspirado no 
entendimento de que brasileiros e africanos compartilhavam desafios e 
objetivos comuns, tanto no plano interno quanto internacional. 

Esses foram os principais elementos que o próprio Partido, excluí-
da sua militância negra, aportou à proposta do voltar-se para a África 
contida no Programa de Governo. Será preciso tê-los em mente quando 
da análise da política africana do Governo Lula, em particular do discur-
so presidencial perante interlocutores africanos, pois poderão ser iden-
tificados como parte da lógica de aproximação à África, com a qual as 
lideranças partidárias mais se identificavam e, consequentemente, aque-
la que mais naturalmente o Governo do PT buscou desenvolver. Tudo 
mais que a isso se somar são propostas do Movimento Negro, como se 
verificará no capítulo a seguir.
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3

O Movimento Negro, a questão 
racial e a Política Externa  

para a África

No Programa de Governo da Coligação Lula Presidente verifica-
-se, como já anunciado, uma inédita vinculação entre a política externa 
brasileira para a África e a promoção da igualdade racial e a luta con-
tra o racismo no Brasil. Neste capítulo, demonstra-se que ela é fruto de 
mais de duas décadas de relações entre o Movimento Negro e o PT, que 
acabaram por inspirar a proposta petista de voltar-se para a África e, ao 
mesmo tempo, por produzir uma convergência temática responsável por 
legitimar múltiplos interesses associados a uma parceria entre o Brasil e 
os países africanos. Ela também é tributária de uma nova cultura política, 
em processo de evolução e consolidação no Brasil, que passou a incorpo-
rar novos valores ao cotidiano da sociedade brasileira, em particular no 
que diz respeito aos direitos e à cidadania dos afrodescendentes brasilei-
ros. Tanto o envolvimento do Movimento Negro com o PT, quanto a re-
visão da cultura política brasileira são processos associados, atribuídos, 
frequentemente, ao trabalho da militância negra no Brasil. Por razões 
metodológicas, serão analisados, respectivamente, nos capítulos 3 e 4.

Para explicar o envolvimento do Movimento Negro com o PT, con-
vém examinar, inicialmente, a evolução do tratamento da questão racial 
pelos partidos políticos brasileiros, em especial o próprio PT. Convém, 
igualmente, reconhecer a trajetória percorrida pelas organizações negras 
brasileiras, desde o final do século XIX até o início do século XXI. Am-
bas as narrativas são essenciais para a compreensão da gênese da política 
africana do Governo Lula e devem ser levadas em conta na apreciação de 
sua execução e de seus resultados. 
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Sublinhe-se, desde já, que, para além dos inúmeros trabalhos so-
bre a História do Movimento Negro259 e outros temas associados à ques-
tão racial no Brasil,260 haveria interesse e material de pesquisa suficientes 
para justificar estudo específico sobre o Movimento Negro brasileiro, a 
luta contra o racismo no Brasil e a política externa brasileira, inclusive à 
luz dos compromissos assumidos pelo Brasil na esfera internacional, em 
particular na área de direitos humanos.261 Não obstante, e mesmo sob 

259 Além de uma vasta bibliografia sobre o tema, na qual se encontram, por exemplo, as 
obras e textos de Michael Hanchard “Orfeu e Poder. Movimento Negro no Rio e São Paulo, 
2001; de João Batista de Jesus Felix Pequeno histórico do movimento negro contempo-
râneo”, In: SCHWARTZ, L.; REIS, L.  (Orgs.) Negras imagens..., 1996, p. 211-16; e NASCI-
MENTO, A.;  NASCIMENTO, E. “Reflexões sobre o Movimento Negro no Brasil, 1938-
1997”, In: GUIMARÃES, A. S.; HUNTLEY, L.  (Orgs.) Tirando a máscara.., 2000, p. 203-36, 
assinale-se que, em 2004, o CPDOC-FGV iniciou um projeto intitulado “História do Mo-
vimento Negro no Brasil: constituição de acervo de entrevistas de história oral” que, por 
meio de “entrevistas gravadas com lideranças desse movimento, em diferentes estados 
do Brasil, tem por objetivo constituir um registro de sua história e trazer ao debate sobre 
a questão racial no Brasil a contribuição daqueles que optaram por atuar primordial-
mente nessa esfera” (ALBERTI, 2005).

260 Além dos vários núcleos de pesquisadores negros, que funcionam em diversas univer-
sidades brasileiras, registre-se também a existência da Associação Brasileira de Pesqui-
sadores Negros, cujo primeiro Congresso realizou-se em 2000, em Recife. Em seus do-
cumentos constitutivos, consta que a ABPN “é resultado da trajetória histórica traçada 
pelos pesquisadores negros no Brasil, nos diversos espaços institucionais de pesquisa 
e nos Movimentos Negros de forma geral” e tem como objetivos consolidar e ampliar 
as atividades de pesquisa e intercâmbio em torno das temáticas étnico-raciais. A ABPN 
realizou seu 4o Congresso Nacional em setembro de 2006, na cidade de Salvador, Bahia. 

261 Cunha Jr. (2005, p. 2) recorda que, antes de 1995, o campo dos direitos humanos era ope-
rado, no Brasil, sem levar em conta as especificidades da população negra. Os direitos 
humanos tinham caráter universalista, pessoal e individual. Os grupos sociais não eram 
considerados como identidades coletivas e como grupos históricos na sociedade. Mais 
recentemente, a ideia de diversidade cultural foi incorporada à ideia de respeito aos 
direitos humanos e inspirou, nos planos nacional e internacional, um código ético-moral 
de respeito a diferenças culturais, portanto de respeito à diversidade. Na opinião do 
autor, “os direitos humanos tiveram seus aspectos individuais ampliados para aspec-
tos coletivos, sem, contudo, ter incorporado os direitos socioeconômicos históricos de 
maneira ampla e capazes de dar resposta à situação da população negra no Brasil. As 
desigualdades sociais estruturais não são trabalhadas pelos direitos humanos na sua 
profundidade”. Ainda segundo o autor, a Seppir é instituída segundo essa nova per-
cepção dos direitos humanos, para representar um conjunto amplo de grupos com seus 
direitos humanos subtraídos devido ao preconceito racial ou sofrendo discriminações 
na sociedade. A Seppir reúne, por isso, o conjunto de toda a diversidade – judeus, ne-
gros, homossexuais, índios, nordestinos etc., que se fazem representar pela mesma via, a 
despeito de conviverem, cada um desses grupos, com distintos problemas, nem mesmo 
comuns a todos, sobretudo os de natureza socioeconômica. Como consequência, anota 
o autor, a Seppir e as políticas de promoção de direitos humanos acabam por orientar-se 
essencialmente para as agendas dos direitos individuais, sem preocupação prioritária 
para as questões estruturais, que, no caso das comunidades negras, respondem pelas 
desigualdades sociais que afetam os negros.  
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pena de previsíveis omissões e falhas, a opção ou necessidade de trata-
mento sintético de tema claramente tão complexo prende-se à disposi-
ção metodológica de ampliar o escopo da análise da política externa do 
Governo Lula para a África, de modo a incluir o registro da participação 
do Movimento Negro na definição de sua pauta262 e em seus desdobra-
mentos. Dessa forma, pode-se também melhor traduzir o significado da 
expressão voltar-se para a África.

Ainda neste capítulo, são comentados alguns dos temas que, his-
toricamente, foram responsáveis pelo afastamento ou aproximação entre 
as lideranças do Movimento Negro e os partidos políticos, entre os quais 
as teses eugênicas e da democracia racial e o debate sobre a luta de clas-
ses e a questão racial. Primeiramente, porém, analisa-se a relação entre a 
questão racial no Brasil e a política externa brasileira para a África, desta 
feita no contexto da agenda de diálogo das organizações do Movimento 
Negro com os partidos políticos.

O MOVIMENTO NEGRO E A ELABORAÇÃO  
DO PROGRAMA DE GOVERNO

A despeito de parecerem natural e historicamente relevantes para 
os negros brasileiros,263 as relações Brasil-África ou os temas africanos264 
não fizeram história na agenda de diálogo das organizações do Movimen-
to Negro com os partidos políticos, conforme observa Gevanilda Gomes 
dos Santos que, ao analisar a relação entre a questão racial e os partidos 
políticos desde a década de 1930 até o início dos anos de 1990,  sequer 
registra a posição dos partidos políticos sobre as relações do Brasil com 

262 Entre os autores estrangeiros, Anani Dzidzienyo (s/d) defende a participação da comu-
nidade negra brasileira na formulação e execução da política externa brasileira para a 
África. 

263 A partir dos anos 40, o estreitamento dos laços com o continente africano é proposto 
em inúmeras iniciativas da comunidade negra brasileira. Exemplos de documentos e 
registros oficiais com essa pauta são o “Manifesto à Nação Brasileira”, adotado ao final 
da Convenção Nacional do Negro Brasileiro (1945); o “Nosso Programa”, produzido na 
sequência da Conferência Nacional do Negro (1948-49) e do I Congresso do Negro Bra-
sileiro (1950); os documentos finais do Encontro Nacional dos Militantes Negros (1984) 
e do I Encontro Nacional de Entidades Negras (1991), além do Programa de Superação 
do Racismo e da Desigualdade Racial, preparado para a Marcha Zumbi dos Palmares 
contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida (1995).

264 Por temas africanos, entendam-se questões internacionais de interesse específico ou par-
ticular para o continente e populações africanas, como, por exemplo, a descolonização, 
nos anos 50 e 60, ou a dívida externa e a AIDS na década de 1990.
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a África,265 nem tampouco refere eventuais propostas que o Movimento 
Negro teria encaminhado aos partidos políticos sobre esse tema. Como 
visto no capítulo anterior, foram os partidos da chamada esquerda bra-
sileira, no período da abertura democrática, que incluíram as primeiras 
referências à África em seus programas de Governo, aparentemente mais 
por razões ideológico-doutrinárias do que propriamente para atender a 
demandas do Movimento Negro. 

No caso do PT, porém, essas razões claramente sobrepõem-se e 
combinam-se. 

Desde sua fundação, o partido manifestava “intensa solidarie-
dade com todas as massas oprimidas do mundo”266 e “aos movimen-
tos de libertação nacional”.267 Também desde essa época, o partido, 
formado sobretudo por sindicalistas,268 estabeleceu alianças com ou-
tros segmentos organizados da sociedade brasileira, entre os quais o 
Movimento Negro, o que permitiu que, em 2002, uma ampla agenda 
de reivindicações da comunidade brasileira de afrodescendentes fosse 
incluída no Programa de Governo da Coligação Lula Presidente. Ins-
critas no encarte especial “Brasil Sem Racismo”, essas reivindicações, 

265 As únicas exceções no trabalho da autora são as referências à influência da experiência 
socialista na Guiné-Bissau, em facções da esquerda brasileira, durante o regime militar, 
e à luta contra o apartheid nos programas do PCdoB e do PDT, bem como do PT.

266 Carta de Princípios, datada de 1/5/1979, e assinada pela Comissão Nacional Provisória. 
267 Programa e Plano de Ação, datado de 1/6/1980. Documento aprovado na reunião nacio-

nal de fundação do PT.
268 “Nós, dirigentes sindicais, não pretendemos ser donos do PT, mesmo porque acredita-

mos sinceramente existir, entre os trabalhadores, militantes de base mais capacitados e 
devotados, a quem caberá a tarefa de construir e liderar nosso partido. Estamos apenas 
procurando usar nossa autoridade moral e política para tentar abrir um caminho pró-
prio para o conjunto dos trabalhadores. Temos a consciência de que, nesse papel, neste 
momento, somos insubstituíveis, e somente em vista disso é que nós reivindicamos o 
papel de lançadores do PT” (Carta de Princípios do PT, documento citado, 1979).
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assim como as percepções e análises do Movimento Negro sobre a si-
tuação racial no Brasil,269 vieram acompanhadas de um compromisso 

269 Do diagnóstico que consta do encarte “Brasil Sem Racismo”, do Programa de Governo 
Lula Presidente, sobre a questão racial no Brasil, registrem-se, em particular, as seguin-
tes constatações, que traduzem, como reconhecem os autores do documento, a análise 
consagrada pelo Movimento Negro:

 “Hoje no Brasil, nascer negro ou negra está diretamente relacionado com a possibilidade 
de ser pobre. Compreender essa realidade é assumir o grande desafio de superar o racis-
mo, questão essencial do programa de governo de Lula. (...) Não nos satisfazemos com 
o simples combate às causas econômicas das múltiplas formas de desigualdade, mas 
reconhecemos a necessidade de desenvolvermos ações afirmativas, para que se ponha 
fim a toda forma de discriminação existente contra os negros. (...)

 A história econômica e social brasileira deve seu desenvolvimento a 400 anos de escra-
vidão. Após a abolição, em 1888, o início do processo de mecanização da lavoura e a 
incipiente industrialização, nos primeiros anos do século XX, consolidou-se a situação de 
dominação e exclusão da mão de obra negra, que foi entregue à sua própria sorte. O tra-
balhador negro foi mais uma vez condenado a ocupar o último estrato da pirâmide social: 
grandes fazendas e indústrias privilegiavam o trabalhador europeu e reservavam aos 
escravos libertos e seus filhos à atividade braçal; com a pior remuneração. A ignorância 
oficial, preservada durante séculos, contribuiu para consolidar a dívida social e política 
para com os negros e difundir a imagem equivocada de uma democracia racial. (...)

 Na atualidade, práticas discriminatórias ainda são a triste realidade de milhões de brasi-
leiros, negros e negras. (...)

 Apesar do empenho de tantos grupos para denunciar a exclusão social e garantir a igual-
dade de condições, nascer negro está relacionado à probabilidade de ser pobre. Esta si-
tuação não pode ser tratada como simples herança da escravidão. O racismo é recriado e 
alimentado a cada dia, reforçando um ciclo cumulativo de desvantagem para os negros. 
As manifestações de racismo causam danos materiais, simbólicos, políticos e culturais por 
vezes irreversíveis para toda a população negra e agridem, acima de tudo, a essência da 
democracia. Valor político que orienta a atuação dos membros da Coligação Lula Presi-
dente. (...)

 A exclusão social a que a população negra é submetida transparece não apenas no raro 
acesso de negros a cargos de direção, mas também na idade precoce com que uma maio-
ria de crianças negras entra para o mundo do trabalho, nas constantes e injustificáveis 
diferenças salariais entre funcionários que desempenham as mesmas funções e possuem 
o mesmo grau de escolaridade, e na evidente falta de critérios objetivos na admissão, 
contratação e demissão de trabalhadores negros. (...)

 O sistema educacional no Brasil reproduz com frequência práticas discriminatórias e 
racistas (...)

 A cultura expressa a identidade de um povo. No caso do Brasil, é da interseção e coexis-
tência de tantas tradições em território nacional que surgiu o caldeirão cultural. Dele, fa-
zem parte hábitos e tradições africanas que devem ser preservados, como resgate histó-
rico e ferramenta para garantir dignidade à população negra. Os meios de comunicação, 
no entanto, reforçam a imagem do negro de maneira estereotipada e discriminatória, 
produzindo efeitos perversos que vão contra a tentativa de fortalecer a identidade posi-
tiva dessa população. A cultura deve ser considerada, antes de tudo, fonte de determi-
nação e autoestima. É função do poder executivo desenvolver ações que propiciem um 
novo paradigma de visibilidade e valorização da cultura negra”.
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de governo270 com a promoção de medidas que deveriam ir ao en-
contro de tais reivindicações. Entre essas medidas, o compromisso de 
voltar-se para a África.

“Nada mais natural, uma vez que a referência à África no Progra-
ma de Governo é eco de um diálogo de mais de duas décadas do PT com 
organizações negras”, diz Edson Cardoso.271

Cardoso recorda que o PT não surge apenas no ABCD272 paulista. 

270 No tocante aos compromissos, o encarte “Brasil Sem Racismo”, do Programa de Gover-
no Lula Presidente, dispõe, em tom geral, o seguinte: 

 “O reconhecimento do racismo como crime e a urgência de medidas que coíbam mani-
festações discriminatórias ocupam, dia após dia, a agenda política mundial. O governo 
Lula vai buscar incansavelmente formas de eliminar o racismo estrutural, unindo forças 
com aqueles que acreditam que um outro mundo é possível: um mundo onde equidade 
e justiça social deixem de ser um sonho para se transformarem em fatos concretos. (...) 
Entre as conquistas legais e a realidade vivida pela população brasileira, ainda existe 
uma larga distância. Para superar esta realidade é necessário ir além da adoção de polí-
ticas antidiscriminatórias. É necessário combiná-las com políticas públicas nas diversas 
áreas e adotar um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, economicamente 
viável, ecologicamente sustentável e racial e socialmente justo. (...) 

 Ações afirmativas têm sido apresentadas como medidas de enfrentamento da desigual-
dade racial. No entanto, para a superação do racismo, tornam-se necessárias medidas 
reparatórias sob a forma de políticas públicas efetivamente comprometidas com a reso-
lução dos problemas nos âmbitos social, econômico e cultural”.

 Objetivamente, os compromissos anunciados são, entre outros, 
 “no capítulo 5, relativo a Trabalho/Emprego e Renda - Incrementar incentivos a empre-

sas privadas que desenvolvam programas de igualdade racial e diversidade étnica; 
 no capítulo 5.5, relativo a Cultura e Comunicação - Desenvolver programas que asse-

gurem igualdade de oportunidade e de tratamento nas políticas culturais, bem como a 
proteção das manifestações culturais afro-brasileiras e seus templos;

 no capítulo 5.11, relativo a Governo e Sociedade - O incremento de políticas públicas vol-
tadas à população negra será imperativo na agenda programática dos ministérios durante 
o governo Lula, sempre em contato com a sociedade civil, em especial com o Movimento 
Negro e todas as instituições que apontam caminhos para superar a exclusão dos negros 
no Brasil. Nosso governo convocará as instituições do Estado e da Sociedade para partici-
parem de um amplo debate sobre o racismo e para se empenharem na sua superação”. 

271 Edson Cardoso, entrevista concedida em 17/3/2006. Edson Lopes Cardoso é natural de 
Salvador(BA), mestre em Comunicação(UnB) e editor do jornal Ìrohìn. Ativista do Movi-
mento Negro, foi coordenador da Comissão do Negro do PT-DF e membro da Executiva 
Regional de 1984 a 1987. Foi chefe de gabinete do Dep. Florestan Fernandes (PT-SP), de 
1992 a 1995, e assessor de relações raciais dos parlamentares petistas Ben-Hur Ferreira 
e Paulo Paim (na mesa diretora da Câmara e do Senado). Foi membro da executiva na-
cional do MNU (1989 a 1995). Editou os jornais Raça & Classe (1987) e Jornal do MNU 
(1989-1995).

272 Referência às quatro cidades vizinhas à cidade de São Paulo, que são Santo André, São 
Bernardo, São Caetano e Diadema, onde, devido à alta concentração de fábricas, sobre-
tudo de automóveis e autopeças, foi gestado o sindicalismo brasileiro e o próprio PT.
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Ele é resultado do sindicalismo organizado durante o período da dita-
dura, mas também das diferentes lutas sociais que o movimento social273 
travava desde a década de 1970. Entre elas, singulariza a luta do Movi-
mento Negro, cuja constituição, como organização em nível nacional, 
data de 1978,274 cerca de dois anos antes da fundação do próprio PT. Por 
essa razão, foram logo criadas, dentro do novo partido, inúmeras comis-
sões que tinham por objetivo preservar a vinculação com o movimento 
social e servir-lhe de porta-voz. Em todo o Brasil foram instaladas Co-
missões do Negro, formadas, em geral, por integrantes do Movimento 
Negro, que se encarregavam do diálogo entre o partido e as estruturas 
do Movimento. No final da década de 1980, essas comissões já demons-
travam sinais de fragmentação, e algumas lideranças negras acabaram 
por afastar-se,275 alegadamente por entenderem que, “via PT,276 não se 
avançaria na luta contra o racismo”.277 Com efeito, o PT viria a criar uma 
Secretaria Nacional de Combate ao Racismo apenas no ano de 1995, por 
ocasião de seu X Encontro Nacional.278

273 Edson Cardoso lembrou que também participaram da constituição do PT os ecologistas 
e os movimentos de mulheres contra a carestia, entre outros (Cardoso, entrevista citada). 

274 Trata-se da criação do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial, em 
18/6/1978, rebatizado, em seguida, como MNUCDR,e depois convertido, em 1979, em 
MNU.

275  Segundo Dagoberto Fonseca, “o PT perde com a saída desse pessoal, os intelectuais 
negros, a construção teórica sobre as questões raciais, que são preteridas pela ideologia 
de classe. O PDT, no RJ, avança com Leonel Brizola, Abdias Nascimento, Darci Ribeiro e 
Carlos Alberto Caó, mas também não prospera. Então o PT é a única referência, até por-
que os negros do PMDB não estavam interessados nos temas raciais; estavam pensando 
na máquina pública/empregabilidade da população negra. (...) A intelectualidade negra 
abandona a estrutura do PT porque não são ouvidos, [porque] são colocados de maneira 
marginal. Alguns – um ou dois, orgânicos, vão se mantendo fiéis à estrutura partidária, 
porque entendem que a única maneira de fazer a mudança estrutural que o Brasil pre-
cisa é via partido político. E o PT ainda é o partido de ponta, com possibilidade de fazer 
isso. Lutar nas trincheiras do Partido para poder conscientizá-los, aos do Partido, sobre 
os temas raciais. A criação da Seppir, por exemplo”. Fonseca, entrevista concedida em 
23/3/06.

276 Edson Cardoso observa que o Movimento Negro mantinha e segue mantendo o diálo-
go com outros partidos políticos brasileiros, e alguns avanços alcançados no período 
do Governo Fernando Henrique Cardoso foram resultado do diálogo entre o PSDB e 
o Movimento Negro (Cardoso, entrevista citada). Também a Ministra Matilde Ribeiro 
reconheceu haver, dentro do Movimento Negro, representantes de distintas correntes 
políticas, inclusive “setores de direita”, alguns vinculados a outros partidos políticos. 
Todas teriam, em comum, a plataforma de “inclusão do negro como cidadão na vida 
política brasileira” (M. Ribeiro, entrevista concedida em 22/3/2006).

277 Cardoso, entrevista citada.
278 Silva, 2004, p. 12.
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Independentemente da forma como o fez, o fato a registrar, sub-
linha Cardoso, é que o PT manteve sempre algum tipo de diálogo com 
os representantes do Movimento Negro, sobretudo por intermédio de 
seus próprios militantes negros.279 Pôde, dessa forma, assimilar a pauta 
do Movimento, no tocante, por exemplo, à introdução dos conteúdos 
referentes à África nos currículos escolares280 e à proposta de revisão das 
modalidades de relacionamento com o continente africano.281 

Não admira que o Presidente Lula, que vem de um 
partido que atravessou décadas no diálogo com o Mo-
vimento Negro, incorporasse, em seu programa, a pro-
posta do voltar-se para a África. O encarte Brasil sem 
Racismo foi formulado pelos negros do PT, que tudo 
que pensam da questão racial é resultado do diálogo 
com o Movimento Negro.282

Matilde Ribeiro, que assumiu em 21 de março de 2003 a então 
criada Seppir, foi uma das responsáveis pela elaboração do encarte “Bra-
sil sem Racismo”, e corrobora a análise acerca da influência das organiza-
ções negras na formulação da plataforma de Governo do Governo Lula. 
Reconhece especificamente que 

(...) a equipe [responsável pela preparação do “Bra-
sil sem Racismo”] fez uma análise do acúmulo que o 
Movimento Negro, independente de partido, teve no 
Brasil, trazendo demandas para instituições sindicais, 
partidárias e o Governo. Essa trajetória é bem antiga. 
O Movimento Negro data da época da escravidão, e, 

279 Segundo Dagoberto Fonseca, “os que ficaram fazem a ponte com os que saíram. Os que 
ficaram conseguiram construir uma identidade de luta dentro do Partido” (Fonseca, en-
trevista citada).

280 Edson Cardoso (2004, p. 116) aponta, a propósito, que a assimilação da pauta do Mo-
vimento Negro pelo PT é, no entanto, parcial e seletiva, uma vez que, em 9/1/2003, 
portanto, logo no início de sua gestão, o já então Presidente Lula, ao sancionar a Lei no 
10.639, sobre o ensino da História e Cultura Afro-brasileiras,  vetou alguns dos artigos 
do projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, entre os quais um que obrigava a 
participação das entidades negras nos cursos de capacitação dos professores que minis-
trariam os cursos de História da África e da presença africana no Brasil. 

281  Por ocasião do 6o Encontro Nacional do PT, realizado em junho de 1989, aprovou-se o 
documento “As bases de ação do Programa de Governo”, com um capítulo exclusivo so-
bre “Negros”, que continha os princípios para a atuação do Governo PT, entre os quais: 
apoio às lutas dos povos oprimidos da África, dos negros da Diáspora e o repúdio aos 
países que tenham institucionalizado qualquer tipo de discriminação; reorientação das 
prioridades da política externa em relação ao continente africano.

282 Cardoso, entrevista citada.
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no período contemporâneo, desde a criação do Movi-
mento Negro Unificado, há outros marcos que levam 
à elaboração de uma plataforma para candidatos e go-
vernos, por exemplo, a realização da Marcha Zumbi, 
em 1995, quando o Movimento Negro chegou até o 
Governo e apresentou suas propostas. O ‘Brasil Sem 
Racismo’ é uma síntese de tudo isso.283 

Ribeiro também valorizou o papel da Conferência de Durban284 
na preparação do programa285 ao sublinhar que “[a Conferência] aca-
bou movimentando o Brasil. O entendimento que tivemos foi de que a 
Conferência, propositalmente realizada na África, dinamizou processos 
políticos”. 286 

283 Ribeiro, entrevista citada.
284 Trata-se da III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerâncias Correlatas, organizada pelas Nações Unidas, na cidade de Durban, África 
do Sul, em agosto/setembro de 2001.

285 Sobre a Conferência de Durban, o encarte “Brasil Sem Racismo”, do Programa de Go-
verno da Coligação Lula Presidente, registra que: “Os debates após a conferência contri-
buíram para o estabelecimento de uma relação mais objetiva entre escravidão e racismo, 
entre tráfico de negros e discriminação. Mais do que resultado do regime escravocrata, o 
racismo passou a ser encarado nas Américas como parte integrante da escravidão, o que 
figura como ponto de partida de todo mecanismo discriminatório: o lugar de qualquer 
cidadão é definido de acordo com a cor de sua pele. Historicamente, em nosso conti-
nente, a cor da pele dos negros determinou não apenas o lugar físico – a senzala – como 
também o lugar social a eles permitido. 

 No documento oficial brasileiro, [levado a Santiago, onde se realizou a Conferência Pre-
paratória das Américas] é reconhecida a responsabilidade histórica pelo escravismo e 
pela marginalização econômica, social e política dos descendentes de africanos. Além 
disso, é recomendada oficialmente a inclusão no Código Penal Brasileiro de agravantes 
de crimes como o racismo, a xenofobia e outras formas de intolerância.

 A Conferência de Durban refletiu positivamente na política nacional. O governo bra-
sileiro desencadeou uma série de iniciativas e estratégias compreendidas como ações 
afirmativas. O Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado no primeiro semestre, 
trouxe algumas das propostas relacionadas à eliminação do racismo. Medidas de ação 
afirmativa foram sugeridas pelos Ministérios da Cultura, da Educação, do Trabalho e do 
Desenvolvimento Agrário, mas ainda dependem de aprovação para serem implementa-
das, o que não se concretizará na atual gestão [de FHC].

 Cabe ao nosso futuro governo balizar as proposições em curso, visando ao encaminha-
mento das propostas incorporadas à Declaração de Durban”.

286 Em entrevista a Carolina Cantarino (2003), Deise Benedito, à época coordenadora de 
articulação política e de direitos humanos da ONG Fala Preta!, comentou que “Durban 
sinaliza um consenso sobre a necessidade de se implantar ações afirmativas no Brasil”. 
O então Assessor da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Ivair Au-
gusto Alves dos Santos, declarou também a Cantarino (2003) que “o mais importante da 
participação brasileira na Conferência Mundial de Durban seria o processo de mobiliza-
ção nacional sobre a temática do racismo”. 
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Sobre a referência à volta à África no Programa de Governo, indi-
cou que 

(...) ao longo da estruturação do Movimento Negro 
no Brasil, houve sempre uma compreensão de que a 
libertação e a inclusão da população negra no siste-
ma político dos países era um elemento fundamental 
para a constituição da democracia. A África sempre se 
apresentou ao Movimento Negro por diferentes cami-
nhos, mas como sendo uma referência existencial para 
os afro-brasileiros, considerando o histórico da escra-
vidão. Ao longo da história, foi sendo construída uma 
crítica contundente contra o Estado brasileiro, consi-
derando a forma como tratou os africanos escraviza-
dos e seus descendentes no Brasil. A partir desse cam-
po, a relação com a África sempre foi tratada como um 
eixo estruturante, um eixo existencial, embora às vezes 
de maneira muito romântica.287

Os testemunhos citados contam um pouco das relações do PT 
com o Movimento Negro. Eles cobrem, no entanto, uma época bas-
tante mais recente de uma história quase centenária de afastamento 
e de cooperação entre os partidos políticos brasileiros e os represen-
tantes das organizações negras, que se constituíram no país desde o 
início do século XX. Antes de passar a um relato dessa história, con-
vém buscar conhecer a trajetória percorrida pelo Movimento Negro 
ao longo desse período.

A HISTÓRIA DO MOVIMENTO NEGRO

Inicialmente, registre-se a ocorrência de duas matrizes distintas 
para explicar a gênese dos modernos movimentos sociais negros no Bra-
sil288 e, consequentemente, o conteúdo de suas respectivas agendas e rei-
vindicações, inclusive no que diz respeito às referências africanas. 

A primeira remete ao período colonial e ao protesto dos escra-
vos.289 Nos anos de 1880, assistiu-se à ampliação da participação dos 

287 Ribeiro, entrevista citada.
288 Ver Osmundo de Araújo Pinho. O sol da liberdade: Movimento Negro e a crítica das 

representações raciais. 2003. 
289 Antonio Ozaí da Silva (2004) indica que esse protesto assumia formas passivas, como o 

suicídio e o assassinato de recém-nascidos escravos, e ativas, como a resistência coletiva. 
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negros no processo abolicionista e também das fugas em massa como 
forma de resistência.290 A Proclamação da República, que logo se seguiu 
à Abolição, não mudou, todavia, a situação política e social do “povo 
negro e pobre, [que] permaneceu excluído da política institucional”.291 
Nesse contexto, coube aos negros letrados desenvolver a resistência em 
torno de uma imprensa negra dinâmica, surgida nas primeiras décadas 
do século XX.292 Propunham uma organização racial que não confron-
tasse a sociedade branca e privilegiavam os temas relativos à educação, 
ajuda mútua e projetos de solidariedade.293 Nessa época, “falava-se em 
organização e conscientização dos homens de cor: [pois] só mais tarde o 
termo negro passou a ser aceito”.294 

Na esteira dessas iniciativas em torno da imprensa escrita negra, 
articulou-se um amplo movimento de massas, que levou à criação da 
Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, com o propósito de lutar 
contra a segregação espacial e social dos negros, além de promover 
sua organização coletiva em defesa de interesses específicos. A FNB 
chegou a registrar-se como partido político, reuniu centenas de mi-
lhares de associados e reclamava justiça social e a inserção do negro 
na sociedade capitalista, essencialmente por intermédio da educação, 
que permitiria superar a situação de inferioridade social em que o 
negro se encontrava. Seu projeto era nacionalista, pela integração e 
assimilação dos negros na sociedade, o que significa dizer que descar-
tava “a mobilização pela defesa das formas culturais africanas, como 
o candomblé e a umbanda, vistas como resquícios primitivos, apesar 
de cultuadas pela elite intelectual brasileira branca”.295 A FNB foi de-
clarada ilegal em 1937.

Após a experiência do Estado Novo, e no contexto da industriali-
zação e modernização do Estado brasileiro, os negros dividiram-se entre 

290 A propósito de alguns trabalhos que oferecem uma nova historiografia sobre a experiên-
cia escrava na história da escravidão no Brasil, ver: LARA, Silvia Hunold. Na perspecti-
va dos escravos. In: Teoria e debate. [on-line], n. 45, jul./set. Fundação Perseu Abramo, 
2000. 

291 Silva, 2004, p. 6.
292 Idem, p. 8-9. Entre os expoentes dessa imprensa, contam-se: O Menelik (1915), A Rua 

(1916), O Alfinete (1918) e O Getulino (1924).
293 ANDREWS, 1991, apud SILVA, 2003, p. 217. 
294  Silva, 2004, p. 9.
295 Guimarães, 1999, p. 210.
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o populismo trabalhista e um número crescente de organizações negras 
que se formaram, nas décadas de 1940 e 1950, com o propósito de cons-
truir um tipo de identidade racial negra, capaz de destruir o “mito da 
inferioridade racial, fruto das teorias racistas do século anterior que con-
tinuavam a permear o imaginário nacional”.296 Os discursos dos líderes 
negros da época eram, no entanto, cuidadosos no tocante à polarização 
do debate racial, e as entidades negras, com espírito “humano, democrá-
tico e universalista”,297 anunciavam, em seus estatutos, estarem abertas 
a negros, brancos e pardos. Frisavam, ademais, sua independência em 
relação aos partidos políticos.298

O fim da Era Vargas coincidiu, assim, com um ambiente mais 
propício à mobilização dos negros e à ascensão social de alguns deles, 
principalmente pelo acesso a cursos universitários. No Brasil, foram 
anos de um “Renascimento Negro”,299 embora, como aponta Joselina da 
Silva, persistisse a 

(...) tensão entre as denúncias de racismo, de discrimi-
nação racial e exclusão em que eram colocados os ne-
gros e a reiterada afirmação da especificidade racial do 
Brasil, no que tangia à miscibilidade cultural e racial 
garantidoras de paz entre negros e brancos.300

 No exterior, eram anos marcados pelos conflitos raciais nos Esta-
dos Unidos, pelo início do processo de independência na África e, sobre-
tudo, por reflexões sobre o racismo, inspiradas pelo fenômeno nazista. 

Em 1945, Abdias Nascimento criou o TEN,301 no mesmo ano em 
que se realizou a primeira Convenção Nacional do Negro Brasileiro. O 
TEN formulou uma agenda antirracista, contrária ao ideal do branquea-
mento302 da população brasileira, à aceitação dos valores estéticos bran-

296 Ver Silva, 2003, p. 219. Nesse trabalho, a autora estende-se em relatos e comentários 
sobre as múltiplas organizações negras que atuaram no Brasil nos anos 40 e 50. 

297 Silva, 2003, p. 224. 
298 Idem, p. 221.
299 Ibidem, p. 218.
300 Ib., p. 223. 
301 Abdias Nascimento (2000, p. 206) conta que “o TEN nasceu para contestar a discrimina-

ção, formar atores e dramaturgos afro-brasileiros e resgatar uma tradição cultural cujo 
valor foi sempre negado ou relegado ao ridículo pelos nossos padrões culturais: a heran-
ça africana na sua expressão brasileira”. 

302 Sobre as teorias raciais ver SCHWARCZ, Lilia Moritz. As teoriais raciais, uma constru-
ção histórica de finais do século XIX..., In: SCHWARCZ, L. M.; Queirós, R. S. Raça e 
diversidade, s/d.
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cos303 e à detração da herança cultural africana,304 embora ainda com uma 
ideologia predominantemente nacionalista e integracionista.305 Cerca de 
trinta anos depois, o próprio Abdias Nascimento viria a classificar de 
“demasiadamente conciliador o comportamento [dos negros e do TEN] 
para com a posição dos brancos liberais”.306

A partir de 1964, todas as atividades e manifestações de caráter antir-
racista foram banidas, e até a rubrica raça foi retirada do censo de 1970.307 

Só mais recentemente,308 portanto, as referências a essa resistência 
negra ativa e engajada na afirmação de sua identidade racial de origem 
africana foram recuperadas309 e, ao mesmo tempo, acrescidas pelas nar-
rativas acerca do Quilombo de Palmares e de seu líder militar, Zumbi dos 
Palmares, morto em 1695. 

O quilombo passa a representar um modelo alternati-
vo de organização da sociedade que desafiou os pode-

303 D’Adesky (2006, p. 14) explica que “a desvalorização dos atributos físicos africanos limi-
ta em muito a possibilidade de um indivíduo que os possui conseguir se constituir em 
objeto de afeição mútua, como igual, por parte de outros indivíduos dessa mesma so-
ciedade, sejam eles brancos ou negros”. Ele acrescenta que essa é uma realidade “cruel, 
crudelíssima para uma sociedade na qual o elogio da miscigenação ainda campeia”. 

304  D’Adesky (2006, p. 25) aponta que “o menosprezo de uma cultura, de um modo de vida, 
a falta de reconhecimento adequado da imagem da pessoa e de seu grupo, configuram 
privações de oportunidades iguais e causam danos psicológicos, sob a forma da tortura 
de uma baixa autoestima”. 

305  Guimarães, 1999, p. 210-12.
306 Nascimento, A. Teatro negro no Brasil, uma experiência sociorracial. In: Revista Civilização 

Brasília, n. 2, caderno especial, 1968. (Apud SILVA, 2003, p. 217).
307 Silva (2004, p.11), Semog e Nascimento (2006, p. 165) esclarecem que foi precisamente no 

dia 10 de março de 1969, que o governo Médici proibiu a publicação de notícias sobre 
índios, esquadrão da morte, guerrilha, Movimento Negro e discriminação racial. 

308 Foi a partir do final dos anos 70 que as organizações do Movimento Negro recuperam a 
memória de Zumbi dos Palmares e propuseram a celebração do Dia da Consciência Negra, 
em 20 de novembro – data da morte de Zumbi, em substituição às festividades do Dia da 
Abolição, 13 de maio, de forma que “o 20 de novembro tornou-se a data principal do rein-
vestimento simbólico/histórico da política afrodescendente no Brasil” (Pinho, 2003, p.2).

309 Guimarães (1999, p. 58) comenta que “as novas formas culturais do Movimento Negro 
na América Latina e no Brasil têm enfatizado o processo de reidentificação dos negros, 
em termos étnico-culturais. Ao que parece, só um discurso racialista de autodefesa pode 
recuperar o sentimento de dignidade, de orgulho e de autoconfiança, que foi corrompi-
do por séculos de racialismo universalista e ilustrado. O ressurgimento étnico é, quase 
sempre, amparado nas ideias gêmeas de uma terra a ser recuperada (quilombos), e de 
uma cultura a redimir e repurificar, no contato com uma África imaginária, a África 
trazida e mantida como memória. Essa pauta concreta e popular do antirracismo é repe-
lida por muitos brasileiros de boa fé, nacionalistas de diversas extrações políticas, que 
acreditam no antirracismo oficial e mitológico do Brasil”. 
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res coloniais e reinventou um mundo africano. (...) A 
utopia afrodescendente passa, assim, a incorporar um 
modelo histórico como referência no passado para a 
possibilidade de futuro.310

A partir dos anos de 1980, e sob a inspiração dessa mesma resis-
tência ativa, o Movimento Negro voltou a assumir o discurso racialista311 
e multicultural que caracterizou o período do TEN. Desde então, a luta 
contra a segregação e a discriminação, mais a luta pela recuperação da 
autoestima são objetivos reinterpretados segundo o ideário multicul-
turalista, que defende a revalorização da herança africana, ao mesmo 
tempo em que procura desvencilhá-la das adaptações e dos sincretismos 
com a cultura nacional brasileira.312 

A segunda narrativa de fundação dos movimentos sociais negros 
associa o Movimento Negro moderno aos movimentos sociais que sur-
gem no período da redemocratização do Brasil e se apresentam como 
novos atores políticos na cena pública nacional. Como parte desse con-
junto de novos atores, os movimentos sociais negros passam por um pro-
cesso de redefinição de seus temas e de suas pautas, tornadas questões 
públicas, de interesse do conjunto da sociedade. No caso do Movimento 
Negro, tratar-se-ia do “redirecionamento de questões da esfera privada 
– a cor da pele, o racismo operando no plano das relações interpessoais, 
a religião afro-brasileira (...) para a arena pública, através da inclusão de 
discursividades negras”.313

310 Pinho, 2003, p. 2.
311 Guimarães (1999, p. 27) recomenda que “por racialista, entenda-se a evocação do carisma 

da raça negra e a formação de uma identidade racial negra”. Nesse sentido, utiliza os ter-
mos racialismo e racialista, como ele próprio registra, tal como Kwame Anthony Appiah 
os utiliza, para referir-se à doutrina segundo a qual “há características hereditárias, parti-
lhadas por membros de nossa espécie, que nos permitem dividi-la num pequeno número 
de raças, de tal modo que todos os membros de uma raça partilhem entre si certos traços e 
tendências que não são partilhados com membros de nenhuma outra raça. Esses traços e 
tendências característicos de uma raça constituem, na perspectiva racialista, uma espécie 
de essência racial: [essa essência] ultrapassa as características morfológicas visíveis – cor 
de pele, tipo de cabelo, feições faciais – com base nas quais fazemos nossas classificações 
formais” (APPIAH, 1992, p. 4-5, apud GUIMARÃES, 1999, p.27). Mas Guimarães (1999, 
p.195) entende ser essa essência definida pela “cultura”, consistindo em valores morais, 
intelectuais e culturais. Também explica racialismo como “crença na existência de raças 
humanas, o que, a princípio, não constitui racismo, ou seja, não significa acreditar na 
inferioridade moral, intelectual ou cultural de alguma raça”. 

312 Guimarães, 1999, p. 210-212.
313 Pinho, 2003, p. 4. 
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Segundo Guimarães, essa nova agenda “irá desembocar, mais tar-
de, na reivindicação de políticas corretivas, compensatórias ou afirmati-
vas, voltadas para a população negra”.314

Essas duas histórias sobre o surgimento dos movimentos negros, 
com duas ênfases distintas, foram construídas em torno de dois conjun-
tos de temas – os de viés racialista ou cultural, que recuperam essen-
cialmente os elementos identitários da africanidade e da história, e os 
de viés político, associados principalmente às desigualdades raciais, que 
passaram a receber tratamento qualitativo e quantitativo aprimorado em 
novas pesquisas produzidas no país.315 Tais divisão e distinção não de-
vem, todavia, ser consideradas definitivas ou estanques. 

Guimarães, por exemplo, prefere propor que se resuma a agenda 
ou programa das mais diferentes tendências do Movimento Negro a um 
combate antirracista em três frentes: 

i) recuperação da autoestima negra, por meio da mo-
dificação de valores estéticos, da reapropriação de va-
lores culturais, da recuperação de seu papel na história 
nacional e do avivamento do orgulho racial e cultural; 
ii) combate à discriminação racial, por meio da uni-
versalização da garantia dos direitos316 e das liberdades 
individuais, incluindo os negros, mestiços e pobres; 
iii) combate às desigualdades raciais, por meio de polí-
ticas públicas que estabeleçam, a curto e médio prazos, 
um maior equilíbrio de riqueza, prestígio social e po-
der entre brancos e negros.317

314 Guimarães, 1999, p. 211. 
315 Vários autores mencionam o impacto de novas pesquisas na áreas de ciências sociais e 

economia sobre os estudos da questão racial no Brasil. A primeira delas terá sido a pró-
pria pesquisa encomendada pela UNESCO, em 1950, que negou a tese dominante, no 
Brasil e no exterior, que dava conta de um paraíso racial no Brasil, ao revelar a existência 
de preconceito racial no país. Nos anos 70 e 80, há um aumento sensível da quantidade 
e qualidade dessas pesquisas, cada vez mais associadas, por exemplo, ao campo da Eco-
nomia, e não mais apenas ao campo da Sociologia e da Demografia (SANTOS, 2005, p. 
11-12). Dzidzienyo (separata, p.199) também concorda que, a explicar o fato de a tese da 
democracia racial ter prevalecido, por muitos anos, no Brasil e no exterior, entre acadê-
micos e não acadêmicos, estaria a “ausência, até os anos 80, de dados quantitativos que 
evidenciariam os amplos padrões de desigualdades (...) entre as raças”. 

316 Sobre o conjunto de direitos e as representações específicas das desigualdades com que 
se confrontam os negros brasileiros, ver D’Adesky, 2006, capítulo 5 – Reconhecimento 
e igualdade: distinção e conformidade, e capítulo 6 – Reconhecimento e liberdade de 
realização de si.

317 Guimarães, 1999, p. 212.
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Jocélio Santos entende que, ao contrário das décadas anteriores, na 
de 1990, “as reivindicações dos movimentos negros privilegiam menos o 
resgate histórico e cultural que a busca de reafirmação da cidadania”.318

Michel Hanchard sublinha, também, a transição na ênfase ideológi-
ca e na ação política do Movimento Negro, embora não reconheça a plena 
adesão das organizações negras brasileiras a essa nova agenda política.319 
Afirma que os movimentos integrativos ou assimilacionistas, da primeira 
metade do século XX, foram substituídos, na década de 1970, pelos movi-
mentos “afro-marxistas contemporâneos”,320 que desenvolveram uma crí-
tica global à sociedade, em oposição à agenda do período anterior. Como 
ponto fundamental da nova ação política, grande parte desses movimen-
tos concentrou-se nas demandas culturais, associadas às raízes africanas e 
à invocação da negritude para definição do sujeito político negro. 

A seu ver, o culturalismo passou a prevalecer nos discursos so-
bre questões raciais, a tal ponto de o autor sublinhar o que considerou 
a fetichização dos elementos culturais, em detrimento de componentes, 
tais como, desobediência civil, boicotes ou luta armada. Na sua opinião, 
a fetichização dos elementos culturais passou a fazer parte da ideologia 
nacional, formatando a consciência racial brasileira, que acabou “conta-
minada pela perspectiva exotizante e alegórica dos estudos afro-brasi-
leiros”.321 Segundo Hanchard, a ênfase na cultura, definida como cultura 
negra,322 seria ainda amplamente dominante, servindo para “imobilizar o 
negro como protagonista político e mumificar as práticas culturais como 
sobrevivências africanas”.323 Para o autor, o Movimento não foi capaz de 
concentrar seus esforços nas “lutas contemporâneas, recorrendo a pro-

318 Santos, 2005, p. 198. 
319 Escreveram contra os argumentos de Hanchard, entre outros, FRY, Peter. O que a Cin-

derela Negra tem a dizer sobre a política racial brasileira. Revista USP, n. 28, p.122-135, 
[s.d.] e BAIRROS, Luiza. Orfeu e poder: Uma perspectiva afro-americana sobre a política 
racial no Brasil. Afro-Ásia, n. 18, p. 227-234, 1996.

320 Hanchard, 2001 (apud PINHO, 2002).
321 Idem. 
322 Hasenbalg (1998, p.243) aponta o “caráter ambivalente dos usos da cultura negra. Para 

muitos militantes negros essa cultura se constitui no principal instrumento de resgate da 
autoestima e da reconstrução positiva de uma identidade racial abalada pela ideologia 
do branqueamento. Ao mesmo tempo, a cultura negra pode florescer a até ser oficial-
mente promovida em contextos caracterizados pelo domínio de oligarquias regionais e 
de práticas de clientelismo político”.

323 Pinho, 2003. 
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testos de natureza apenas simbólica, em que a cultura afro-brasileira pas-
sou a ter papel preponderante”.324 

Ainda que não se queira, nem tampouco seja necessário, buscar 
uma interpretação consensual acerca da agenda do Movimento Negro, 
ou das múltiplas organizações que o integram, o recurso às duas tradi-
ções, a racialista/culturalista e a política, ajuda a identificar os vínculos 
que o Movimento Negro estabeleceu com a África e com temas africanos. 

O MOVIMENTO NEGRO E A ÁFRICA –  
VOLTAR-SE PARA A ÁFRICA

Conforme a tradição racialista/culturalista, a “utopia afrodescen-
dente”325 recupera a África e as raízes africanas, ao mesmo tempo em 
que a ela retorna. Dagoberto José Fonseca326 recorda que os africanos 
que aportaram no Brasil desde o século XVI guardaram a lembrança das 
terras de onde partiram. Com a transmissão oral e a perpetuação das 
tradições culturais, os africanos e seus descendentes já nascidos no Brasil 
desenvolveram uma referência mítica relativamente ao continente afri-
cano,327 ao mesmo tempo em que sonhavam com a possibilidade de um 
possível retorno.328 

A tentativa dos negros de recuperar e manter vínculos 
com o continente africano sempre esteve na origem dos 
movimentos negros brasileiros e das pessoas que deles 
participavam. [Trata-se de] um retorno ao continente 

324 Silva, 2003, p.217-218.
325 Pinho, 2003, p.2.
326 Dagoberto José Fonseca é professor-doutor da Faculdade de Ciências e Letras da Uni-

versidade Estadual Paulista, Unesp, e Coordenador Geral e Executivo do Núcleo Negro 
da Unesp para a pesquisa e extensão (Nupe). Teve larga participação, desde a década de 
1980, na militância do Movimento Negro, sobretudo junto às Pastorais do Negro. Foi seu 
colaborador, ministrando e participando de diversos cursos e oficinas para dirigentes e 
militantes de base das entidades negras do Estado de São Paulo. 

327 O Professor Dagoberto Fonseca insistiu no caráter mítico da referência à África, pelos 
negros, desde o período colonial, ao qual viria a agregar-se, posteriormente, também 
um caráter místico, marcado pela contemplação e devoção. Em qualquer dos casos, ex-
plicou, a África é uma presença constante na história daqueles que lutaram contra a 
escravidão e depois contra o racismo no Brasil, até os dias de hoje. 

328 Alguns deles de fato voltaram. Trata-se dos retornados ou agudás, que acabaram por 
criar comunidades de negros brasileiros na costa ocidental da África, em particular no 
Benin e na Nigéria. 
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africano. Um retorno mítico329 e um retorno místico330 
- o lugar onde corre o leite e o mel. Uma terra, de fato, 
onde não havia os conflitos conhecidos no Brasil – os 
conflitos de ordem racial, econômica e política. (...) No 
início do século XX, observava-se, nessa resistência, a 
manutenção do vínculo com a África, até porque, no 
final do século XIX, em função dos movimentos abo-
licionistas, alguns negros conseguiram voltar [para 
África] – os agudás. Para aqueles que não conseguiram 
voltar, essa referência permanece até hoje.331

Desde então, segundo Fonseca, os negros brasileiros reafirmam sua 
vinculação identitária com a África e proclamam o propósito de estreitar 
relações com os povos africanos. Por isso, explica, a formulação voltar-se 
para a África, que é própria do imaginário negro brasileiro332 e, como tal, 
aparece inscrita no Programa de Governo da Coalização Lula Presidente.

A despeito, no entanto, das referências míticas e místicas à África, 
Fonseca também reconhece que “a África acabou por ficar muito distan-
te”333 e, mais recentemente, o Movimento Negro brasileiro voltou-se para 
as questões internas de interesse para as populações brasileiras descen-
dentes de africanos. “A África passa a ser aqui”.334 

329 Mítico = Que diz respeito aos mitos, ou é da natureza deles; fabuloso. In: Dicionário Mi-
chaelis – Dicmaxi, Michaeles Intranet.

330 Místico = 1 Que diz respeito à vida espiritual. 2 Que se refere à vida religiosa. 3 Que se 
relaciona com o espírito, e não com a matéria. 4 Dado à vida contemplativa e espiritual. 5 
Misterioso, alegórico, figurado (falando das coisas religiosas que envolvem razão oculta 
e incompreensível). In: Dicionário Michaelis – Dicmaxi, Michaeles Intranet.

331 Fonseca contou ter vivido pessoalmente, em visita a Angola, a experiência do retorno à 
África e do acolhimento, naquele país, como um típico nativo. Entrevista citada.

332 Fonseca explica que, desde os anos 80, o Movimento Negro passou a ter “uma noção de 
que essa África [idílica] não existe, que só está na cabeça de cada um de nós, embora seja 
de fundamental importância marcar a África como o lugar da origem, para se recordar 
que não nascemos no Brasil como povo escravizado. Temos uma origem anterior, que 
vem com o dado da liberdade. É preciso voltar à África e recuperar a noção da liberdade 
original”. Registra, a propósito, a importância das informações trazidas para dentro do 
Movimento Negro por aqueles que haviam vivido, como exilados, no continente afri-
cano. Suas informações teriam servido para “desconstruir a África que existia no nosso 
imaginário. Desconstrução de um mundo mítico e de uma identidade fantasiosa sobre a 
África”. Ele comenta também terem sido “os norte-americanos [que] mostraram que não 
haveria mais a África como lugar da luta; que somos afro, filhos da Diáspora, e não afri-
canos, e que nossa luta é nas Américas ... nos nossos países. O pan-africanismo passava 
[agora] pelas Américas e os encontros das culturas negras nas Américas são fundamen-
tais para repensar a luta. É preciso o nosso fortalecimento nas Américas para aí darmos 
a contribuição que a África precisa. ” (Fonseca, entrevista citada).

333 Fonseca, entrevista citada.
334 Idem.
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A partir do final da década de 70, através do MNU, 
a agenda que vinha orientando os ativistas – baseada 
na luta pelo reconhecimento social de uma identidade 
negra335 – incorpora em sua pauta a questão das de-
sigualdades resultantes, especificamente, do racismo. 
Desde os primórdios da década de 90, a questão das 
ações afirmativas, entendida como uma modalidade 
de políticas públicas, vai ser introduzida na agenda do 
antirracismo brasileiro.336

Molda-se, assim, uma nova agenda política das organizações ne-
gras. Nela, privilegiam-se os temas políticos contemporâneos, entre os 
quais a luta pelas reparações, em que as referências à África e aos temas 
africanos são reelaboradas e redefinidas, agora à luz dos debates acerca 
dos efeitos da escravidão e do colonialismo, bem como do neocolonia-
lismo e da globalização, tanto para a própria África e para os africanos, 
quanto para os africanos da Diáspora.337 

Ações afirmativas e reparações convertem-se nos ícones do Mo-
vimento Negro brasileiro, desde a Marcha Zumbi dos Palmares, em 
1995,338 passando por todo o processo preparatório da Conferência 

335 Dzidzienyo (2005, p.252) sublinha que, nos últimos 25 anos, “a formação da identidade 
tornou-se um projeto para os movimentos sociais que desafiam a cultura hegemônica 
existente”. 

336 Declarações de Maria Palmira da Silva à reportagem de Carolina Cantarino (2003). Ma-
ria Palmira da Silva é professora universitária e autora de artigos sobre questões raciais. 
No mesmo sentido, ver Silva, 2004, e Cunha Jr., 2005. 

337 Sobre o conceito de Diáspora africana e outras abordagens associadas ao tema, ver Har-
ris, 1993. Na Introdução, Harris (p. 3) explica que o “conceito de diáspora africana en-
globa o seguinte: a dispersão global (voluntária e involuntária) dos africanos ao longo 
da história; o surgimento de um identidade cultural no exterior baseada em condições 
sociais e de nascimento; e o retorno físico e psicológico para a terra natal, África”. No 
capítulo 2, African Diaspora: concept and context, seu autor, George Shepperson, sublinha 
que o termo coloca “ênfase na contribuição positiva dos homens e mulheres negros para 
a história mundial”. Ele também sustenta que o termo diáspora só se aplica, de fato, aos 
judeus, mas que os autores de origem africana, que, a partir dos anos 50, começaram a 
usar a expressão, estavam “conscientes dos paralelismos relacionados à servidão, exílio 
forçado e ao desejo do retorno à terra natal que os Africanos no exterior compartilhavam 
com os judeus” (p. 46).

338 Em 1995, foi realizada, em Brasília, a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, 
pela Cidadania e a Vida. Foi organizada pelo Movimento Negro brasileiro e teve como 
resultado a instalação, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Grupo de Tra-
balho Interministerial, e também promoveu o início da implementação de políticas de 
ações afirmativas para a população negra no país. Dez anos depois, em 2005, realizou-se, 
novamente em Brasília, a Marcha Zumbi + 10. 
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de Durban,339 até a realização da própria Conferência, em que a de-
legação brasileira teve presença destacada, cabendo-lhe, inclusive, a 
relatoria geral.340 

Em seu resumo sobre as deliberações aprovadas em Durban, Edna 
Roland, relatora da Conferência, registra os seguintes pontos principais, 
que têm especial interesse para a agenda da política externa do Brasil 
para a África: 

• institucionalizou-se o conceito de afrodescenden-
tes, que se refere aos descendentes dos africanos 
escravizados, especialmente nas Américas. Dessa 
forma, o conceito não tem apenas uma referência 
geográfica, mas contém um sentido político que 
se liga à proposta das reparações;341 

• as ações afirmativas foram reconhecidas como 
um meio preferencial de combate às desigualda-
des raciais;

• escravidão e tráfico de escravos foram declarados 
crimes contra a humanidade, principais fontes e 
manifestações do racismo e da discriminação racial;

• apelo aos Estados envolvidos com a escravidão 
e tráfico de escravos para honrarem a memória 
das vítimas e contribuírem para restaurar sua 
dignidade; 

• reconhecimento de que as consequências passa-
das e contemporâneas do racismo colocam sérios 
desafios à paz e segurança global, à dignidade hu-
mana e à realização dos direitos humanos e liber-
dades fundamentais; 

339 Em julho de 2001, realizou-se, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Conferên-
cia Nacional contra o Racismo e a Intolerância, que encerrou o processo de preparação 
da participação brasileira na Conferência de Durban. 

340 Edna Maria Santos Roland, presidente da ONG “Fala Preta!” Organização de Mulhe-
res Negras, foi relatora-geral da III Conferência Mundial contra o Racismo, Discrimi-
nação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Em 2006, era um dos cinco membros 
do Grupo de Especialistas Eminentes independentes para a implementação da Decla-
ração e Programa de Ação de Durban, nomeados pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

341 Edna Roland (2006) lembra que o termo foi inicialmente institucionalizado para desig-
nar os descendentes de africanos nas Américas, mas, depois da constituição do Grupo de 
Trabalho Intergovernamental previsto no Programa de Ação de Durban, passou a incluir 
todos os descendentes da Diáspora africana. 
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• proposta para que os PEDs enfrentem os desafios 
da pobreza, marginalização, etc., por meio de ini-
ciativas como a Nova Parceria para o Desenvolvi-
mento da África (Nepad)342 e outros mecanismos 
inovadores tais como o Fundo Mundial de Soli-
dariedade para a Erradicação da Pobreza, e que 
os países desenvolvidos, as Nações Unidas e suas 
agências especializadas, como também instituições 
financeiras internacionais, ofereçam através dos 
seus programas operacionais novos e adicionais 
recursos financeiros para apoiar tais iniciativas;

• reconhecimento de que escravidão, tráfico de es-
cravos e colonialismo contribuíram inegavelmen-
te para a pobreza, subdesenvolvimento, margina-
lização, exclusão social, disparidades econômicas, 
instabilidade e insegurança, que afetam muitos 
povos de diferentes partes do mundo e requerem 
a adoção de programas para o desenvolvimento 
social e econômico em diversas áreas: tais como 
redução da dívida, erradicação da pobreza, forta-
lecimento das instituições democráticas, promo-
ção do investimento estrangeiro, acesso a merca-
do, etc.; 

• pedido aos Estados para concentrarem investi-
mentos nos sistemas de saúde, educação, eletri-
cidade, água potável, controle ambiental, como 
também outras ações afirmativas ou positivas em 
comunidades formadas primariamente de afro-
descendentes.343

342 Em sua página oficial, consta que a Nepad “é uma visão e um projeto estratégico para 
a renovação da África”, forjados a partir de um mandato conferido pela então Organi-
zação da Unidade Africana (OUA), aos Chefes de Estado da Argélia, Egito, Nigéria, Se-
negal e África do Sul, para “desenvolver(em) um projeto integrado de desenvolvimento 
socioeconômico para a África”. Em julho de 2001, a Cúpula da OUA adotou formalmen-
te o projeto da Nepad. Seus principais objetivos são: erradicar a pobreza; lançar os países 
africanos, individual e coletivamente, em uma rota de desenvolvimento e crescimento 
sustentável; interromper a marginalização da África no processo de globalização e am-
pliar as condições para sua integração plena e positiva na economia global; e acelerar o 
empoderamento das mulheres. Como princípios, elegeram, entre outros, a boa-gover-
nação, como requisito básico para a paz, segurança e desenvolvimento político, social 
e econômico sustentável; a aceleração do processo de integração regional e continental; 
e o estabelecimento de uma nova parceria internacional que mude a relação desigual 
prevalecente entre a África e o mundo desenvolvido.

343 Roland, 2001.
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Pós-Durban, a agenda política do Movimento Negro brasileiro tornou-
-se, portanto, internacional e globalizada.344 Nela, o papel da África é preservado, 
não mais como referência mítica, mas como parceira e aliada em uma luta, de 
escopo internacional, por medidas que visem a combater os efeitos do racismo e 
da discriminação racial, bem como da pobreza, na própria África e também nos 
países da Diáspora, onde estejam instaladas as comunidades afrodescendentes. 
Trata-se de uma agenda de interesses legitimamente compartilhados. 

No tocante às reparações, por exemplo, há convergência em torno do 
princípio, embora estejam previstas distintas modalidades. No Brasil, repara-
ção “é pensada como desigualdades entre brancos e negros, cabendo ao Estado 
brasileiro a responsabilidade histórica de combatê-las”.345 No caso da África, as 
reparações apontam, entre outras opções, para o perdão da dívida externa, por 
parte da comunidade internacional e dos países desenvolvidos, em particular, 
não apenas para reparar os efeitos da escravidão e do colonialismo, mas também 
do neocolonialismo. São nuanças decorrentes, essencialmente, dos diferentes 
contextos históricos que produziram e nutrem a necessidade de reparações, mas 
que não limitam possível combinação, no plano nacional e internacional, entre 
a agenda política do Movimento Negro contemporâneo e os eventuais parceiros 
que esse movimento possa identificar na África. 

De qualquer forma, registre-se que, mesmo antes de Durban, os prin-
cipais parceiros do Movimento Negro brasileiro têm sido seus homólogos no 
próprio continente americano e não na África.346 Conforme os relatos da ex-Mi-
nistra Matilde Ribeiro347 e de militantes de organizações negras,348 a aproxima-
ção, nos últimos anos, entre as comunidades de afrodescendentes na América 

344 A propósito da globalização e a agenda convergente do Movimento Negro na América 
Latina e Caribe, ver Dzidzienyo, 2005.

345 Cantarino, 2003.
346 A propósito da agenda comum do Movimento Negro latino-americano e caribenho, ver 

Dzidzienyo, 1995.
347 No campo intergovernamental, a Ministra Matilde Ribeiro informou que os primeiros 

três anos de sua pasta serviram para “um aprendizado”, com o objetivo de conhecer, de 
uma maneira institucional, a realidade africana e, ao mesmo tempo: “(i) poder dialogar 
com os colegas ministros e gestores dos países africanos. (ii) ofertar os instrumentos de 
relação bilateral em torno da agenda racial e (iii) contribuir para os processos no Brasil 
com os outros ministérios de aproximação com a África - têm sido os três pontos funda-
mentais da gestão na Seppir” (Ribeiro, entrevista citada). 

348 Segundo Sueli Carneiro, o trabalho de preparação, nas Américas, para a Conferência de 
Durban foi muito importante para fortalecer os vínculos entre as organizações negras na 
América Latina e Caribe. “A agenda dos afro-latino-americanos foi a agenda vencedora 
em Durban. Ela orientou grandemente todas as intervenções e os documentos. Foi a 
agenda mais extensa e mais propositiva. O documento de Durban é, em grande parte, 
o documento que saiu de Santiago, da Conferência Regional das Américas” (Carneiro, 
entrevista concedida em 24/3/2006). 
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Latina e Caribe é notória,349 ao passo que ainda são incipientes350 os esforços de 
aproximação com a sociedade civil e os governos africanos em torno de uma 
agenda de viés racial. A Diáspora revelou-se mais próxima do que a própria 
África, inclusive pelo contexto de atuação dos movimentos sociais, em particu-
lar os movimentos negros. 

Ao longo de todo o século XX e já no início do século XXI, as organi-
zações do Movimento Negro brasileiro atuaram, portanto, em torno de agen-
das dinâmicas, que refletiam os ambientes nacional e internacional, ao mesmo 
tempo em que delineavam as relações entre o Movimento Negro e os partidos 
políticos e entre aquele e a África.

O MOVIMENTO NEGRO E OS PARTIDOS POLÍTICOS

Fruto da própria situação de inferioridade e marginalização em que 
historicamente viveram os descendentes de africanos no Brasil, as relações 
entre o Movimento Negro e os partidos políticos foram sempre diminutas, 
e as questões raciais mal figuravam na agenda das agremiações políticas 
brasileiras. O tema é objeto do trabalho de Gevanilda Gomes dos Santos, 
Partidos Políticos e etnia negra,351 em que a autora analisa a reação dos par-
tidos políticos352 às reivindicações do Movimento Negro contemporâneo. 

Ela conta que, até 1978, ano da criação do Movimento Negro Uni-
ficado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), “as organizações 
partidárias, tanto oficiais quanto clandestinas, não possuíam um dis-
curso de combate ao racismo”,353 pois sequer admitiam a existência de 
preconceito ou de discriminação racial no País. A exceção histórica foi 
o PTB, que sempre dedicou atenção especial às relações sociorraciais, 

349 Realizou-se, em Brasília, de 26 a 28 de julho de 2006, a Conferência Regional das Amé-
ricas sobre os Avanços no Plano de Ação e Desafios contra o Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. 

350 Carneiro menciona o Fórum Social Mundial como ponto atual de convergência entre 
as organizações negras brasileiras e as representações da sociedade civil africana, para 
cuja organização, inclusive, algumas organizações brasileiras, como a ONG Fala Preta! 
estaria contribuindo (Entrevista citada). 

351 A dissertação de mestrado de Gevanilda dos Santos é considerada obra de referência 
sobre a matéria e cobre especialmente o período que vai de 1978, ano de criação do 
MNUCDR, até 1992, data da monografia.

352 Embora Gevanilda Santos reporte-se ao universo político do Estado de São Paulo, a 
ausência de trabalhos com objeto semelhante e cobertura nacional, bem como o ama-
durecimento do PT sobretudo na arena política paulista legitimam a utilização, como 
referência, da dissertação daquela autora.

353 Santos, 1992, p. 6.
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além do gesto singular do deputado Afonso Arinos, da UDN-MG, que 
apresentou, em 1951, o projeto de lei antidiscriminação racial que ficou 
conhecido por seu nome.354 Esse projeto fora inicialmente apresentado, 
sem êxito, em 1946, como reivindicação da I Convenção Nacional do 
Negro, realizado, em 1945.

Na década de 1970, nem a Arena, nem o MDB alteraram significa-
tivamente o tratamento conferido à questão racial. Ao contrário, valen-
do-se “das restrições constitucionais e da ideologia da democracia racial 
[que] garantiam o silêncio sobre as desigualdades sociorraciais brasilei-
ras”,355 ambos reforçaram o mito da democracia racial e conseguiram, 
ademais, a adesão de parlamentares negros, sobretudo os da oposição. 
Exemplo notório foi o Deputado Adalberto Camargo, “a maior expressão 
eleitoral negra”356 à época, eleito pelo MDB-SP, em 1966, e reeleito até 
1978. Em consequência, persistiam tensões entre os dois partidos e as 
organizações do Movimento Negro,357 cujo discurso era bastante mais 
crítico à realidade sociorracial brasileira.

Só mesmo na década de 1980, começaram a ficar evidenciadas, 
para o conjunto da sociedade e organizações políticas, as desigualdades 
sociorraciais no país.358

Até essa fase, e por conta da falta de diálogo e de uma agenda co-
mum com os partidos legalmente constituídos, parte da militância negra 
aproximou-se dos integrantes da Convergência Socialista359 e criaram o 

354 Idem, p. 10-11
355 Ibidem, p. 16.
356 Ib., p. 18.
357 O Deputado Adalberto Camargo não tinha vinculações com o movimento social, como 

ele próprio reconhecia. Juntamente com outros parlamentares negros que ajudou a 
eleger, criou a Câmara de Comércio Afro-Brasileira “para desenvolver um trabalho de 
aproximação com as nossas origens”(SANTOS, 1992, p.20). Gevanilda Santos sublinha, 
no entanto, que ele não era uma liderança combativa no meio da comunidade negra e 
que, nas eleições de 1982, já não conseguiu reeleger-se. 

358 Santos, 1992, p. 4. O Censo Nacional de 1970 não incluiu o quesito raça ou cor em seus for-
mulários. Mas, em livro publicado por Florestan Fernandes, em 1978, já estavam estampa-
das, assim como na pesquisa anterior da Unesco, os indicadores da desigualdade racial no 
Brasil. Sobre uma discussão acerca dos indicadores da desigualdade racial no Brasil, ver 
HERINGER, Rosana. ‘Desigualdades raciais no Brasil: síntese de indicadores e desafios no 
campo das políticas públicas. In: Cadernos Saúde Pública, v. 18, supl, Rio de Janeiro, 2002. 

359 Trata-se de uma organização clandestina formada pela fusão das tendências trotskistas 
Liga Operária e Fração Bolchevique. José Dirceu e Wladimir Pomar, no texto “Algumas 
considerações sobre as tendências organizadas no PT”, afirmam, a propósito da Con-
vergência Socialista, que ela “dependendo de seus humores, ora afirma atuar no PT, ora 
afirma estar fora”. 
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Núcleo Negro Socialista, posteriormente transformado no MNUCDR.360 
Foram anos, segundo Abdias Nascimento, caracterizados por “um certo 
atrelamento a expectativas da esquerda, [durante os quais] o Movimento 
Negro, tutelado pelas esquerdas, se reorganizava como uma subutopia, 
já que a vitória da revolução mais ampla automaticamente resolveria os 
problemas da exclusão social”.361

Segundo a autora, foi exatamente no seio da Convergência Socia-
lista que se forjaram os laços, no Brasil, entre marxismo e racismo,362 
“aproximando a discussão racial da teoria de classe e despertando a mili-
tância racial negra dentro das organizações de esquerda”.363 Não obstante, 
explica, “o relacionamento entre o Movimento [Negro] e a esquerda é 
bastante contraditório”364 em decorrência do que se alegava ser, à época, 
o grande desconhecimento, por parte da esquerda, sobre a realidade so-
ciorracial brasileira. 

Passados cerca de quinze anos, Humberto Cunha Jr. reconhece, ain-
da, a precariedade desse relacionamento, que considera fator de “significa-
tiva importância quando um partido de esquerda está no poder e se pro-
põe a negociar a evolução dos problemas da desigualdade social do país”.365 

A LUTA DE CLASSES E A QUESTÃO RACIAL

Subjacente às desconfianças do Movimento Negro com relação às 
esquerdas está a memória do tratamento que estas historicamente con-
feriram às questões raciais. Convém abordá-la, a fim de poder avaliar 

360 Do MNUCDR surgirá, posteriormente, o MNU, “primeira entidade de caráter nacional 
do Movimento Negro contemporâneo” (Santos, 1992, p. 57). Segundo a autora (p. 60), 
“essa alteração significou a ruptura da aliança com a esquerda no encaminhamento da 
luta antirracismo. O projeto do Núcleo Negro Socialista foi reformulado, sendo formada 
uma organização negra – o MNU, independente da estrutura e da direção da esquerda, 
embora o princípio classista para a luta contra o racismo fosse preservado”. 

361 Nascimento, 2000 (apud SILVA, 2004, p. 12). 
362 A propósito do tema, ver Buonicore, 2005a e 2005b. Buonicore apresenta, nesse texto, um 

estudo sobre a evolução do pensamento marxista no tocante à questão do racismo. Sobre a 
situação no Brasil, explica (2005b) que “o movimento operário, nos primeiros anos do sécu-
lo XX, hegemonizado por anarquistas, não deu atenção especial ao problema racial e nem 
incorporou as reivindicações específicas dos trabalhadores negros. O PCB, como herdeiro 
dessa tradição, (...) também não colocou a luta pela igualdade racial entre suas bandeiras”. 

363 Santos, 1992, p. 61.
364 Os indícios dessa relação contraditória são “um misto de paternalismo, casuísmo e mes-

mo algumas mudanças efetivas” (SANTOS, 1992, p. 7).
365 Cunha Jr, 2005.
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as possíveis contradições entre a esquerda e o Movimento Negro, assim 
como suas consequências, sobretudo no tocante à assimilação, pelas li-
deranças do PT e seus representantes, da posição do Movimento Negro 
sobre os temas raciais. Essa assimilação, ou não, por parte do PT e, con-
sequentemente, também do Governo do Presidente Lula, tem reflexos, 
como se verá oportunamente, na formulação da política externa do Bra-
sil para a África e do discurso oficial que conforma as relações diplomá-
ticas com o continente. 

Gevanilda Santos recorda que a chamada esquerda brasileira, em 
particular as organizações clandestinas do período militar, não possuía 
um discurso de combate à discriminação racial,366 nem tinha a dimensão 
do grau de opressão racial existente na sociedade brasileira. Ademais, 
seus documentos oficiais tampouco continham uma reflexão “que pu-
desse insinuar que o racismo também é um componente de dominação 
dos trabalhadores brasileiros”.367 

Segundo Ozaí da Silva, entendia-se, à época, que a proposta clas-
sista de transformação da sociedade capitalista poderia resolver os pro-
blemas da população negra, visto compreender-se o racismo como con-
sequência da pobreza generalizada a que estava submetida a maioria dos 
negros. Em outras palavras, “o racismo é uma questão de classe”.368 

Dada a recorrência desse comentário e argumento nos debates 
acerca da questão racial no Brasil e até mesmo nos discursos da diploma-
cia brasileira,369 é pertinente transcrever parte da explicação de G. Santos 
sobre essa questão: 

(...) a proposta classista tem apontado para a supera-
ção das diferenças de classes. Tais diferenças têm ocor-
rido pela combinação de mecanismos de exploração 

366 A única exceção seria o PCdoB, que fazia referência à realidade racial brasileira e se ma-
nifestava contrariamente a todas as formas de racismo (SANTOS, 1992, p.38).

367 Santos, 1992, p.38.
368 Idem, p.38-9.
369 Saraiva (1996) registra a reação do então Presidente da Associação dos Diplomatas Bra-

sileiros, Ministro José Antonio Macedo Soares, a manifestação de um professor da UnB a 
propósito do que este considerava “o monopólio do branco na carreira diplomática”. Em 
artigo publicado no Boletim da ADB, n. 14, 1994, p. 8, o Ministro Macedo Soares escreveu 
“Não será novidade a razão por que não há bastantes diplomatas negros, como tampou-
co existem suficientes bispos, parlamentares, juízes, banqueiros, jornalistas e professores 
da UnB. As limitações existentes não nascem no Itamaraty, na revista Veja, ou mesmo na 
Universidade de Brasília, mas sim na sociedade brasileira” (1996, p. 239).
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na esfera econômica e de opressão na esfera sociopo-
lítica. Sendo assim, se considerarmos a relação negro/
capital/trabalho, apenas do ponto de vista de que a ex-
ploração do negro é de ordem econômica, é evidente 
que as desigualdades referentes à questão racial negra 
no Brasil encontram nesse plano parte de sua solução, 
pois a exploração da força de trabalho negra data do 
período de reprodução do capital mercantil.370  
[Ao contrário do Movimento Negro,] a esquerda não 
entende que a inserção do negro no processo produ-
tivo se dá em condições desiguais e que tem ocorrido 
por articulação ideológica que institui o racismo ora 
na condição de classe, ora na condição de raça porque 
a relação negro/capital/trabalho encerra a contradição 
de raça/classe, determinando a absorção da população 
negra pela estrutura de classe de acordo com a neces-
sidade de reprodução do capital e a orientação ideoló-
gica racial vigente. Isso acaba por delinear um quadro 
em que a competição entre negro e branco é sempre 
desfavorável ao primeiro, reservando-lhe a mais baixa 
posição na estrutura de emprego e o recebimento dos 
mais baixos salários quer estejam no setor primário, 
quer no secundário ou no terciário. Tal fato se traduz 
no desemprego, subemprego e rotatividade de mão de 
obra negra. (...) 
Sem dúvida, com a perspectiva de eliminar as desi-
gualdades econômicas, a esquerda brasileira contri-
buirá para a superação do racismo, conforme for es-
tabelecida melhoria nas condições de vida e eliminado 
o aspecto material de manifestação do racismo – a po-
breza, mas isso por si só não eliminará a discriminação 
social do negro como fato cultural, da qual a própria 
esquerda não está isenta, até que assuma teórica e pra-
ticamente a luta contra o racismo. De qualquer forma, 
antes do surgimento do MNUCDR, o discurso das 
forças políticas clandestinas não atendiam à realidade 
de desigualdades sóciorracial.371 

370 A propósito do tema, ver IANNI, Octávio. Capitalismo e racismo. São Paulo: Brasiliense, 
1972.

371 Santos, 1992, p. 39-42
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De forma concisa, Silva sublinha que “eurocêntrica em sua funda-
mentação teórica, a esquerda brasileira teve como parâmetro um deter-
minismo economicista que reduz todas as relações sociais às determina-
ções de classe”.372 

Joel Rufino dos Santos pondera que as lideranças do Movimento 
Negro 

(...) têm de enfrentar o reducionismo do pensamen-
to convencional de esquerda que só esporadicamente 
admite as interações raciais e étnicas (...) [e que está] 
aliado à visão do preconceito racial como resquício 
da escravidão, bem como à expectativa de que o de-
senvolvimento econômico tenda a neutralizar o fator 
raça/cor.373 

É exatamente essa associação entre racismo e pobreza que, para 
Roland, explica a dificuldade brasileira de compreensão do fenômeno do 
racismo. Ela afirma que,

(...) frequentemente, a esquerda brasileira tende a su-
bestimar a importância do racismo, considerando que, 
no Brasil, o que temos é um problema de pobreza. 
Podemos considerar pelo menos duas linhas de inter-
pretação na explicação do racismo: uma considera que 
o racismo e a discriminação racial resultam da distri-
buição desigual do poder político e econômico nas 
sociedades. Outra visão considera que o racismo de-
senvolveu-se como uma justificativa da expropriação 
da terra e dos meios de produção. De acordo com esta 
teoria, a persistência e a mutação do racismo é relacio-
nada direta e indiretamente ao fato de que é negado 
aos grupos discriminados o acesso aos meios essen-
ciais de sobrevivência, tais como a terra, os empregos, 
habitação, educação, serviços de saúde e planejamento 
familiar. Nesta visão, a pobreza dos grupos discrimi-
nados resulta do racismo, o qual é, por sua vez, relacio-
nado à distribuição dos recursos. A exclusão social é, 
portanto, uma das faces contemporâneas do racismo. 
Assim, para combater a pobreza, é necessário comba-
ter o racismo. 

372 Silva, 2004, p. 11.
373 Santos, 1998, p. 219-220.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   96 14/05/2019   01:03



97

Qualquer que seja a vertente interpretativa adotada, 
contudo, não há como combater um dos vilãos – ra-
cismo ou pobreza – sem combater o outro. Tal com-
preensão da centralidade da necessidade do combate 
à pobreza para se combater o racismo não implica, 
absolutamente, o não reconhecimento da necessida-
de de ações que, para além da pobreza, combatam as 
ideias e ideologias racistas, sem as quais o racismo 
não existiria.

A desqualificação da variável raça é operada atribuin-
do-se todo o poder explicativo à variável classe, que 
é apresentada como um fato social simples, natural e 
evidente. Supostamente, os negros são discriminados 
porque são pobres e não o contrário.374 

Como a justificar a posição da esquerda, Augusto C. Buonicore 
lembra que 

Se existe uma grande confusão no seio das organiza-
ções da esquerda em torno do Movimento Negro ou 
antirracista, isso, em grande parte, se deve à pouca 
(ou nenhuma) atenção dada ao tema pelos clássicos 
do marxismo - refiro-me aqui especialmente a Marx 
e Engels. Uma lacuna que foi mantida pelos seus 
herdeiros teóricos mais importantes, como Kautsky, 
Plekhanov, Lênin e Gramsci. Portanto, o estudo en-
tre nós da chamada “questão racial” é recente ... e 
problemático.
A questão racial, em geral, apareceu nos primeiros 
estudos marxistas embutida – como subproduto – 
na questão colonial e nacional; ou seja, no estudo da 
dominação do imperialismo sobre os países africa-
nos, asiáticos e latino-americanos. Por isso, talvez, 
fosse mais correto dizer que para os marxistas até o 
início do século XX a questão racial não se consti-
tuiu enquanto um problema político e teórico a ser 
resolvido.375 

Consequência dessa lacuna teórica, Guimarães comenta que 
(...) o marxismo, que influenciou muito o pensamento 
e as ações de uma fração emergente das classes mé-

374  Roland, 2001 [Grifo do original].
375  Buonicore, 2005b [Grifo do original].
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dias brasileiras, nas décadas do pós-guerra, em nada 
alterou esse quadro [de um racismo brasileiro que se 
apresenta como antirracismo e que nega a presença 
integral do afro-brasileiro]. Ao contrário, a insistência 
marxista no caráter ideológico das raças e sua carac-
terização do racismo como epifenômeno apenas em-
prestaram outra tonalidade ao ideal de democracia 
racial. Para ser mais preciso, transformaram a demo-
cracia racial num ideal a ser conquistado pelas lutas 
de classes.376 

Especificamente sobre o PT, para onde migraram alguns integran-
tes da Convergência Socialista, G. Santos registra377 que sua proposta 
programática apontava, desde o princípio, “uma preocupação com a 
questão racial no Brasil”.378 Ainda que o partido sempre se recusasse a 
aceitar a incorporação da questão racial como tópico específico do seu 
programa,379 foi pressionado pela militância negra do partido e, em 1980, 
acabou por incluir, em seu Plano e Programa de Trabalho adotados na-
quele ano, referência à solidariedade com “a questão dos negros”380 e à 
preocupação com a situação das minorias em geral.381 

376 Guimarães, 1999, p.57-58 [Grifo do original].
377 O estudo de Gevanilda Santos foi baseado em pesquisas realizadas em São Paulo, nas 

eleições de 1982.
378 Santos, 1992, p. 93. Ver também Anexo I - Documentos do PT.
379 Fonseca registra que “o PT não deu voz aos negros do MNU em função de uma leitura 

política – de que a questão racial não era uma questão de fundo, porque a questão so-
cial era mais importante. Se viesse a revolução, o que contaria era a questão de classe. 
O movimento sindical aceitava discutir classe, mas não raça, porque raça divide. Uma 
leitura míope, distorcida da realidade” (Fonseca, entrevista citada). Cunha Jr. (2005, p.3) 
também reconhece que “as esquerdas brasileiras sempre foram contrárias a tratar da si-
tuação da população afrodescendente como um caso específico e diferenciado das outras 
etnias do país. Esta resistência tem várias razões. A principal é que tanto direita como 
esquerda compõem as suas percepções de sociedade brasileira com base nas premissas 
de Casa Grande & Senzala. O texto, em última análise, parte de uma versão de raça 
biológica e trabalha como solução dos conflitos sociais possíveis pela fórmula da mesti-
çagem. Para os seguidores da ideia de mestiçagem, esta resolveu todas as possibilidades 
de conflito e reivindicação étnica no país. Assim, não faria sentido histórico nenhuma 
especificidade, todos ficam igualmente brasileiros e mestiços”.

380 Vide Anexo I, com as referências ao tema nos documentos do PT.
381 Pereira, João Batista B. Aspectos do comportamento político do negro em São Paulo. 

In: Ciência e cultura. São Paulo, USP/SP, v. 34, n. 10, p. 1.291, 1982. (apud SANTOS, 
1992, p. 88). 

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   98 14/05/2019   01:03



99

Em decorrência dessa convergência programática, ainda que qua-
lificada, com setores organizados da sociedade, no caso as minorias, al-
guns membros do Movimento Negro viram, no PT, uma opção partidá-
ria para o desenvolvimento da luta contra o racismo.382 Dessa forma, o 
Partido ampliou, em escala nacional, a militância negra e realizou dois 
encontros nacionais, com o objetivo de elaborar “uma resposta partidá-
ria para a questão racial no Brasil”.383 

Os efeitos do esforço da militância negra dentro do PT tardaram, 
todavia, a se traduzir em ação parlamentar de natureza suprapartidária. 
Somente na legislatura 1999-2000,384 constituiu-se, em caráter informal, 
a Frente Parlamentar Negra, por iniciativa de parlamentares negros do 
PT, embora com a “resistência dos negros dos diversos partidos em agru-
parem-se segundo o critério racial”.385 

De qualquer modo, a autora caracteriza o PT como um “parti-
do classista”, no tocante à questão racial, que “interpreta as relações 
sociorraciais como produto das desigualdades históricas da formação 
social brasileira e incorpora essa interpretação em seu discurso pro-
gramático”.386 Trata-se, portanto, para o partido, de uma questão de 
minorias, às quais garante uma fatia do poder desde que as mesmas 
sejam capazes de efetivamente organizar-se com vistas a reivindicá-lo. 
Por isso, explica, 

(...) ao defender a cidadania do negro sob a condi-
ção de minorias, cria um campo de tensão na rela-
ção negro/partido político. Alguns setores do Mo-
vimento Negro não concordam com a aplicação do 
conceito qualitativo de minoria na realidade brasi-
leira, justamente porque os negros no Brasil são a 

382 Ozaí da Silva (2004, p. 12) afirma que, a despeito de o maior partido da esquerda bra-
sileira não incorporar, em sua fundação, “a dimensão racial[;] é certo que a geração de 
militantes afro-brasileiros forjada nos anos 1970 encontrou no Partido dos Trabalhadores 
um espaço privilegiado para implementar a luta antirracial”. 

383 Santos, 1992, p. 95.
384 Mais recentemente, lideranças negras do PT, em particular o Senador Paulo Paim (PT/

MG), vêm concentrando esforços na aprovação do Estatuto do Negro. 
385 Silva, 2004, p.13. O autor cita o comentário, nesse mesmo sentido, feito pelo Deputado 

Luis Alberto, do PT-BA.
386 Santos, 1992, p. 99-100.
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maioria da população e também porque tal conceito 
não atende à dinâmica das transformações socior-
raciais.387 

Essas opiniões datam de 1992 e, em certa medida, estão refletidas 
nos documentos do próprio PT, posto que, em 1991, o partido indicava a 
necessidade de rever suas concepções acerca da questão racial no Brasil 
e reconhecia que, 

(...) na questão racial, a relação do PT com o Movi-
mento Negro não avança na medida em que o Par-
tido não tem entendido a importância do negro na 
luta contra a opressão neste país (...) Se o PT não 
entender esta questão, realmente estará seriamente 
comprometida a sua proposta de ser o agente trans-
formador das estruturas opressivas da sociedade 
brasileira. (...) O PT precisa incorporar a necessi-
dade de combater o racismo no Brasil, na educação, 
nas prisões e no mercado de trabalho.388 

Também os sindicatos, em particular a CUT, a CGT e a Força Sin-
dical, começam, a partir da década de 1990, a mostrar maior sensibilida-
de em relação à especificidade da questão dos negros.389 

Assim que, em 1994, no IV Encontro Nacional de Negros e Negras 
do PT, seus militantes fizeram uma análise retrospectiva do período des-
de a criação do partido, em que afirmavam que o PT 

(...) não desvendou o véu, o manto que encobre o 
racismo brasileiro e promove uma redução aparen-
te dos seus efeitos. Apesar de afirmar o contrário, 
o PT repetia o equívoco histórico da esquerda de 
superestimar a importância da contradição de clas-
ses diante de outras contradições engendradas na 
sociedade e se deixava impregnar pela ideologia 
racista hegemônica na sociedade brasileira. Ao não 
compreender o papel, a importância do racismo na 
estruturação e reprodução das desigualdades em 

387 Idem.
388 Documento intitulado “Partido”, aprovado por ocasião do I Congresso Nacional do PT, 

com data de 1/12/1991. Disponível em: <http://www.ptgte.org.br/pt25anos>. Acesso 
em: 26 jul. 2006.

389 Silva, 2004.
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nossa sociedade, o PT tornou-se, ainda que invo-
luntariamente, cúmplice, parceiro da manutenção 
do status quo racial.390 

Desde então, o PT, como eventualmente outros segmentos da so-
ciedade brasileira, já ampliaram seus conhecimentos e sua compreensão 
sobre a questão racial no Brasil,391 inclusive em decorrência da mobili-
zação392 e crescimento apartidário da militância do Movimento Negro 
no país, bem como do conjunto de dados estatísticos disponíveis sobre o 
tema,393 ou ainda, conforme reconhece d’Adesky, em razão, “em grande 
parte, das primeiras iniciativas concretas do governo brasileiro, a partir 
de 1997, e, em especial, de 2001, no sentido de promover políticas de 
ação afirmativa em favor das populações negras”.394 Essa nova situação,395 
que corresponde, como se verá no capítulo a seguir, à formação de uma 
nova cultura política no País, é fruto de um processo de diálogo entre o 
Movimento Negro e a sociedade brasileira, inclusive os partidos políti-
cos, que, em 2002, teve como consequência visível o próprio compromis-

390 No mesmo texto, afirma-se “Apesar de o PT se reivindicar portador de uma nova ma-
triz no complexo universo político da esquerda e na trajetória histórica brasileira, isso 
não o imuniza diante da ideologia racista hegemônica. Além disso, decorridos mais de 
quinze anos de experiência petista podemos afirmar, a cada dia com maior seguran-
ça, que, mesmo com alguns elementos diferenciadores que dão certa originalidade ao 
partido, o PT é, sobretudo, continuidade reciclada da tradição de esquerda que reduz 
as contradições da sociedade ao terreno econômico e enxerga o Brasil com um olhar 
branco” (SILVA, 2004, p. 19).

391 Exemplo dessa afirmação é a percentagem de apoio da sociedade brasileira, superior a 
60% dos eleitores, em praticamente todos os seus segmentos, ao sistema de cotas para 
negros e pardos nas universidades e no trabalho. Os dados mais recentes sobre o tema 
constam de pesquisa do Datafolha, de julho de 2006.

392 Munanga (1999, p.15) entende que, “apesar de algumas conquistas, simbólicas e concre-
tas, como, por exemplo, o reconhecimento oficial de Zumbi dos Palmares como herói 
nacional, ‘herói negro dos brasileiros’, os movimentos negros ainda não conseguiram 
mobilizar todas as suas bases populares e inculcar-lhes o sentimento de uma identidade 
coletiva, sem a qual não haverá uma verdadeira consciência de luta. (...) As dificuldades 
dos movimentos negros em mobilizar todos os negros e mestiços em torno de uma única 
identidade “negra” viriam do fato de que não conseguiram destruir até hoje o ideal do 
branqueamento”.

393 Entre esses dados, o trabalho publicado pelo PNUD, em 2004, intitulado Atlas Racial 
Brasileiro, ou ainda o Relatório do Desenvolvimento Humano Brasil 2005, com o subtítulo 
Racismo, pobreza e violência. 

394 D’Adesky, 2006, p. 73.
395 Dzidzienyo (2005, p. 253), ao fazer uma apreciação da situação da questão racial atual 

no Brasil, registra “um dinamismo impressionante de múltiplos discursos, publicações e 
discussões que conseguiram inserir firmemente a questão dos afro-brasileiros na socie-
dade brasileira e dentro do debate nacional”.
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so de luta contra o racismo e a discriminação racial inscrito no Programa 
de Governo da Coalizão Lula Presidente.

De qualquer forma, esse é um processo em evolução, que, além 
de sofrer a influência, como já identificado, da teoria marxista,396 con-
vive também com as percepções nacionais acerca da natureza do ra-
cismo no país.

AS TESES EUGÊNICAS E A DEMOCRACIA RACIAL

Sobre o tema – a natureza do racismo no Brasil –, a literatura é 
vasta397 e os debates acadêmicos398 e políticos prosseguem, sem que se 
vislumbre um consenso abrangente sobre as formas de combatê-lo.399 

Não obstante, é oportuno buscar identificar e reconhecer as ori-
gens do racismo no Brasil porque a percepção do Estado brasileiro, e 

396 Azevedo (1987, p. 176) afirma que a historiografia tradicional contemporânea também 
foi fortemente influenciada pelo “ideário marxista. [Porque] Preocupados em apresentar 
o movimento da história à luz da luta de classes, esses estudos perdem-se, porém, nos 
meandros de uma postura racionalista e reducionista, que se remete a todo instante à 
estrutura econômica em busca de uma explicação última para os eventos históricos”. 
Uma das premissas desse ideário é de que “coube aos escravos um papel subordinado 
nas lutas pela abolição, pois, além do seu isolamento nas fazendas, eles não tinham con-
dições de superar a alienação e alcançar por si sós uma consciência de classe” (p. 177). 
Azevedo (p. 175 e ss.) mostra como o ideário marxista retira protagonismo aos negros na 
luta pelo fim da escravidão. 

397 Jacques D’Adesky é um dos muitos autores, como se pode ver na bibliografia deste tra-
balho, que se dedicam ao estudo do racismo no Brasil. Em um desses trabalhos (2006, p. 
30-31), o autor compara os fenômenos do etnocentrismo, que “é uma atitude universal 
que leva as sociedades a se atribuir uma superioridade cultural em relação a outros 
grupos” e o racismo. Explica, no entanto, “para passar do etnocentrismo ao racismo, é 
preciso, (...) que se acrescente a essas diferenças objetivas [não só entre os homens, mas 
também entre as culturas] uma diferença imaginária: a consciência, necessariamente 
falsa, de uma diferença biológica entre as pessoas. É com base nessa pretensão que um 
grupo de pessoas, certas de possuir caracteres biológicos transmissíveis de geração a 
geração, chega a se considerar superior em relação a outros grupos e a reclamar para si 
status, direitos e vantagens que a outros serão recusados”. 

398 Como parte dessa literatura, é relevante citar o trabalho dos chamados intérpretes do 
Brasil. A propósito, ver AXT, G.; SCHULER, F. (Orgs.) Intérpretes do Brasil. Ensaios de 
Cultura e Identidade, 2004. Nesse trabalho, em especial os textos de T. Malatian. O Brasil 
visto do Itamaraty: Oliveira Lima e a história diplomática e PESAVENTO, S. J. Negritude, mes-
tiçagem e lusitanismo: o Brasil positivo de Gilberto Freyre. 

399 Exemplo desse debate e da polêmica a ele associado é o caso da política de cotas em uni-
versidades brasileiras, que tem tido ampla divulgação na mídia brasileira, assim como 
os debates acerca do Estatuto da Igualdade Racial, cujo projeto de lei é do Senador Paulo 
Paim (PT/MG). 
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mais precisamente do Itamaraty,400 sobre a questão racial e sua conse-
quente formulação para apresentação ao público externo têm sido fre-
quentemente consideradas, entre os estudiosos da questão racial, fator 
responsável pela exportação401 e, em certa medida, consagração, até pas-
sado recente, do mito da democracia racial brasileira.

A propósito, Ozaí da Silva afirma, por exemplo, que “os milita-
res oficializaram a ideologia da democracia racial e a transformaram em 
peça de marketing no exterior”.402 

Já o Senador Abdias Nascimento, entre outros comentários acerca 
da diplomacia brasileira, disse, por ocasião de seu pronunciamento de 
estreia no Senado Federal, em 14 de novembro de 1991, que “os bran-
cos disseminavam, tanto pelas vias diplomáticas, científicas e políticas 
quanto pela arrogância da superioridade branca, a ideia de uma nação 
racialmente pacífica, tolerante e harmônica”.403 Em 1973, ao participar do 
VI Congresso Pan-Africano, em Dar-es-Salaam, ele já havia registrado “o 
engodo paradisíaco a que as elites brasileiras, diplomatas, acadêmicos e 
empresários e políticos, se referiam e se referem no exterior, sobre (...) a 

400 Santos (2005, p.13) cita Marvin Harris (1967), brasilianista, que “dizia haver diplomatas 
brasileiros e outros expoentes oficiais e semioficiais que compartilhavam a crença de 
Gilberto Freyre sobre o paraíso racial”. Também é oportuno o registro da cerimônia de 
instalação do GTI, realizada no Palácio do Planalto, em 27/2/1996, ocasião em que o 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu discurso, contou nunca se ter 
esquecido que “certa vez, no Rio de Janeiro, numa reunião no Itamaraty, onde mais tarde 
fui Ministro, um Embaixador esteve a ponto de me tirar da sala. Eu era então bastante 
jovem e mais impetuoso. Eu disse coisas que digo sempre. E que continuo dizendo, de 
forma educada, como fiz lá também nessa reunião do Itamaraty. Disse que havia precon-
ceito no Brasil. O Embaixador considerava que isso era uma coisa contra o Brasil, contra 
a nossa imagem no exterior”.

401 Santos comenta como a sociogênese brasileira foi apresentada como um produto de 
exportação. Recorda, por exemplo, solenidade comemorativa ao Dia Universal contra 
a Discriminação Racial, realizada no Itamaraty, em 21/03/1969, quando foi lida inter-
venção em que se enaltecia a mestiçagem, ao mesmo tempo em que se reafirmava a 
visão oficial segundo a qual as razões da discriminação racial no Brasil seriam de “fundo 
social, mas não entre pessoas de cor”(apud SANTOS, 2005, p. 110). Segundo a visão es-
tatal, a discriminação racial na sociedade brasileira se diluía ao mesmo tempo em que se 
constatavam desigualdades sociais. Tratava-se de um discurso “que não só explicitava 
as razões das desigualdades raciais, como também apontava a etnogênese do Estado 
brasileiro, a mestiçagem, no que ela teria de mais positivo, a pluralidade da convivência. 
A construção do discurso baseado na distinção racial/social não tinha uma única direção 
– a sociedade brasileira-, mas intencionava a visualização do nosso sistema sociopolítico 
no contexto internacional” (SANTOS, 2005, p. 109-110).

402  Silva, 2004, p.11.
403  Semog e Nascimento, 2006, p. 167.
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mistura e o convívio pacífico de todas as raças”. 404 Segundo um de seus 
biógrafos, aquela era 

(...) a primeira vez em que um negro deste país forne-
cia à comunidade internacional uma versão diferente 
da “democracia racial” tão celebrada pelos porta-vozes 
oficiais brasileiros invariavelmente brancos, no âmbito 
da ONU, da Unesco e dos congressos de ciência e cul-
tura dedicados ao exame de relações raciais, ao racis-
mo e/ou à discriminação racial. 405

A despeito de não refletirem o conjunto da doutrina sobre as teo-
rias raciais que se disseminaram no País desde o século XIX e sobre o 
conceito de democracia racial, os autores a seguir citados resumem, ba-
sicamente, os argumentos do Movimento Negro e traduzem, ademais, 
as aspirações que a militância negra viu incorporadas ao programa de 
governo da Coligação Lula Presidente. 

As teorias raciais discutidas no Brasil eram inspiradas pelas for-
mulações racionalistas que dão azo ao surgimento do racismo moderno. 
Juntamente com a indústria moderna e o Estado moderno, são resultado, 
segundo Buonicore, “da expansão mundial do sistema capitalista” e ma-
nifestavam-se, predominantemente na Europa, na segunda metade do 
século XIX, na forma das teorias racistas pseudocientíficas que, difun-
didas pelo Conde Gobineau,406 por Friedrich Ratzel e Cesare Lombroso, 
viriam a fecundar o nazismo e, no Brasil, influenciariam fortemente a 
intelectualidade brasileira até a década de 1930.407 

Daí surgiram Nina Rodrigues (1862-1906), em cuja produção 
científica inclui-se a obra Os africanos no Brasil, considerada um dos pri-
meiros grandes estudos sociológicos sobre a presença negra na cultura 
brasileira, e Oliveira Vianna (1883-1951), “o último grande expoente do 
racismo pseudocientífico brasileiro (...) quando o racismo já começava a 
ser questionado nos países capitalistas centrais e já se encaminhava [no 
Brasil] para a publicação de Casa Grande & Senzala [1933]”.408 

404 Idem, p.170.
405 Ibidem.
406 O Conde Gobineau foi representante diplomático da França no Brasil. Segundo Buo-

nicore (2005a), “chegou mesmo a afirmar que o único membro da raça superior que 
encontrou no Brasil foi Dom Pedro II, que se tornou seu amigo”.

407 Buonicore, 2005a. 
408 Idem.
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As teorias racistas que então floresceram no Brasil dividiam-se, 
segundo Buonicore, em duas correntes: 

(...) a primeira era racista-segregacionista, que conde-
nava toda e qualquer ideia de miscigenação racial (...) 
[e] conduzia a uma visão pessimista sobre o futuro do 
Brasil. A segunda apostava suas fichas no processo 
de miscigenação, visando solucionar o chamado pro-
blema do negro. Ela, pelo contrário, tendia ser mais 
otimista em relação às possibilidades futuras do país, 
enquanto integrante da civilização ocidental e cristã. O 
seu otimismo residia na esperança de que a miscigena-
ção não levaria necessariamente à constituição de um 
povo degenerado (de pele escura) e sim de um povo su-
perior, aos moldes europeus. Esta vertente do racismo 
foi amplamente dominante nos trinta primeiros anos 
do século XX.409 

A miscigenação410 acalentava, assim, as expectativas de branquea-
mento do povo brasileiro, tal como expresso por João Batista de Lacer-
da, diretor do Museu Nacional e representante brasileiro no I Congres-
so Universal de Raças, realizado em Londres, em 1911, que afirmou, na 
ocasião, que “já se viram filhos de métis apresentarem, na terceira gera-
ção, todos os caracteres físicos da raça branca (...) lógico esperar que no 
curso de mais um século tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá 
com a extinção paralela da raça negra em nosso meio”.411 

O branqueamento, por sua vez, era tido como um processo ir-
reversível, “caso se impedisse a entrada de mais negros no país e 
continuassem sendo mantidos os altos índices de mortalidade desse 
segmento da população”.412 Para corroborar o registro, cita-se o ex-Pre-
sidente Theodore Roosevelt, que, após visita ao Brasil entre 1913-1914, 
escreveu que 

(...) o ideal principal é o do desaparecimento da ques-
tão negra pelo desaparecimento do próprio negro, gra-
dualmente absorvido pela raça branca (...) A enorme 

409 Ibidem.
410 A propósito da miscigenação, ver MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. 

1999. Esta foi a tese de livre-docência do autor, junto ao Departamento de Antropologia 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

411 Apud Buonicore, 2005a.
412 Buonicore, 2005a.
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imigração europeia tende, década a década, a tornar o 
sangue preto um elemento insignificante no sangue de 
toda a nação.413 

Antes, porém, da disseminação da tese do branqueamento, as eli-
tes brasileiras já vinham refletindo sobre a questão do negro no país. 
Célia Azevedo entende que seus representantes buscavam idealizar me-
didas capazes de tranquilizar aqueles setores da sociedade “amedronta-
dos com a possibilidade de subversão da ordem”,414 tal como ocorrera 
no Haiti,415 onde os negros se rebelaram contra a escravidão, no final do 
século XVIII e, em 1804, declararam a independência do país.416 

A partir da segunda metade do século XIX, conta a autora, lan-
ça-se a proposta de imigração de europeus, que tinha, como corolário, 
a afirmação de que os negros brasileiros eram incapazes para a promo-
ção do desenvolvimento econômico e social necessário ao país, tanto por 
razões biológicas, quanto por consequência da experiência como escra-
vo.417 Com base nas teorias raciais geradas na Europa,418 os reformadores 
proponentes da imigração “tentaram compreender o que reconheciam 
como diferenças raciais e a partir daí derivar suas propostas”,419 em parti-
cular a imigração, que passou a ser apresentada como forma de renovar 
a composição racial da população brasileira. 

Os “ideológos do branqueamento” que continuavam vendo com 
desconfiança as teses da miscigenação, insistiam na opção pelos imi-

413 Apud Buonicore, 2005a.
414 Azevedo, 1987, p. 21.
415 Cunha Jr. (2005, p. 3) diz que, no imaginário das esquerdas brasileiras, persiste o medo 

associado a uma ameaça histórica que os negros ofereceriam à ordem social, evidente, 
neste caso, no constante questionamento sobre o ressentimento que os negros ainda nu-
tririam. “Sempre com medo que este ressentimento vire uma luta de ódio racial”. 

416 Azevedo, 1987, p. 21. 
417 O Brasil foi o país que importou o maior número de africanos escravizados entre os 

séculos XVI e XIX. Este número é estimado em 3,5 a 3,6 milhões, representando 38% de 
todos os escravos trazidos da África para as Américas. O Brasil foi também o último país 
do mundo a abolir o trabalho escravo. Segundo Edna Roland, a abolição foi finalizada 
em 1888 após uma longa discussão das elites brancas sobre a inadequação dos negros 
para se tornarem trabalhadores livres (ROLAND, 2001).

418 Azevedo (1987, p. 62, nota de rodapé) esclarece que “a inferioridade racial em termos 
biológicos começou a ser atribuída aos africanos principalmente a partir de meados do 
século XIX, com o início dos experimentos científicos com cérebros humanos e símios 
e a publicação de tratados sobre as diferenças das raças humanas, bem como de suas 
distintas aptidões naturais”. 

419 Azevedo, 1987, p.61
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grantes. Buonicore recupera o texto de Azevedo Amaral, ideólogo do 
Estado Novo, que, em 1937, escrevia:

(...) a entrada de correntes imigratórias de origem eu-
ropeia é realmente uma das questões mais importantes 
na fase de evolução que atravessamos e não há exagero 
afirmar-se que do número de imigrantes da raça bran-
ca que assimilarmos nos próximos decênios depende 
literalmente o futuro da nacionalidade (...) É claro que 
somente se tornará possível assegurar a vitória étni-
ca dos elementos representativos das raças e culturas 
da Europa se reforçarmos o fluxo contínuo de novos 
contingentes brancos. (...) [Isso representaria] um re-
forçamento dos valores étnicos superiores de cujo pre-
domínio dependem as futuras formas estruturais da 
civilização brasileira.420

Segundo Azevedo, repousariam, portanto, nos argumentos em 
defesa da imigração, a origem e a ferramenta ideológica de difusão do 
racismo brasileiro, porque, até então, o que havia era o senso comum 
de que a inferioridade de negros e mestiços decorria de sua condição de 
africanos pagãos421 e culturalmente bárbaros, ao mesmo tempo em que 
se buscava a sua incorporação social. Só mesmo a partir da perspectiva 
de substituição dos negros pelos imigrantes é que se passou a identificar, 
nos negros e ex-escravos, uma inferioridade de natureza racial.422 

420 Azevedo Amaral, apud Buonicore, 2005a.
421 D’Adesky (2006, p. 41) recorda que “os preconceitos negativos em relação aos negros 

começam a aparecer na Europa, quando se iniciam as primeiras explorações sistemáti-
cas da África, que os colocam em contato com populações desconhecidas, possuidoras 
de costumes e tradições totalmente diferentes da realidade cultural europeia. Consi-
deradas estranhas, diferentes e inferiores aos olhos dos europeus, essas populações 
africanas serão objeto de uma desumanização intolerável. Dois tipos de argumentos 
serão utilizados para autorizar e justificar a condição de perda da humanidade. O 
primeiro argumento, de natureza bíblica, invocava que os negros seriam marcados por 
uma transgressão, por serem portadores da maldição rogada por Noé a seu filho Caim, 
considerado pelo alemão Horn como o ancestral dos negros. Este primeiro argumento, 
ainda que substancial na época, era insuficiente para legitimar de vez a escravidão. Fi-
lhos de Deus, os negros, assim como os índios, podiam ser convertidos ao cristianismo 
e ser, portanto, tratados com humanidade. O segundo argumento será, então, essencial 
para animalizar os negros. Não tem nenhuma conotação religiosa. Com base num ra-
ciocínio protorracista, o negro será desqualificado ao se lhe atribuir uma inferioridade 
moral e, ao mesmo tempo, uma resistência física melhor. Essa proposição reflete uma 
visão bestial dos negros”.

422 Azevedo, 1987, p.61-2.
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Por tudo isso, Cunha Jr. registra que 
(...) o estado nacional, como forma e concepção cons-
truída depois de 1940, teve como base e como tese a eli-
minação das identidades afrodescendentes. As políticas 
culturais e as formas de organização social e urbana ti-
veram este objetivo de eliminação das identidades afro-
descendentes. As políticas eugenista e higienistas foram 
de limpeza étnica. Os procedimentos de eliminação da 
presença negra eram pela mestiçagem e pela eliminação 
física devido às condições de vida precárias.423

Para Peter L. Eisenberg, o racismo424 que se produz no Brasil é, 
portanto,

(...) construção ideológica, fruto de conjunturas his-
tóricas, na qual os interesses materiais das classes do-
minantes encontraram, no racismo, uma justificativa 
científica para a importação de europeus e a inferiori-
zação da maioria dos brasileiros.425 (...) 

A partir da abolição, o tema da transição [do regime 
escravagista para o do trabalho assalariado] deixa su-
bitamente de existir e o negro sai de cena, sendo subs-
tituído pelo imigrante europeu. (...) Há uma troca de 

423 Cunha Jr., 2005, p.4.
424 D’Adesky (2006, p. 36-38) vale-se dos estudos de Pierre-André Taguieff (1995) para indicar 

a existência de “racismo no plural (...) com, no mínimo, dois sentidos distintos: Primeiro, o 
racismo como denegação de humanidade (...) a negação de uma humanidade comum. (...) 
O segundo sentido de racismo não nega o pertencimento do outro à mesma espécie huma-
na. (...) fundamenta-se sobre uma negação da identidade e uma asserção de desigualdade, 
que determinam uma hierarquização das raças em uma escala evolucionista da humani-
dade. (...) Legitima a dominação colonial, dando crédito à teoria do direito natural do mais 
forte, do mais evoluído, de dominar os mais fracos, os mais atrasados. (...) Na sua vertente 
principal, este racismo aspira impor uma uniformização da humanidade pela diluição das 
diferenças mediante a assimilação cultural, a educação escolar e a mestiçagem física. Em 
razão de seu caráter assimilacionista, este racismo conduz ao menosprezo cultural, mas 
também às violências físicas, morais e psicológicas. Tende a negar a alteridade, a não reco-
nhecer o valor das heranças históricas e culturais das populações consideradas inferiores. 
Essa propensão a inferiorizar o outro não se traduz necessariamente em violências físicas 
de grande magnitude como o genocídio, mas em violências simbólicas, como o etnocídio, 
caracterizado pela recusa radical da diversidade cultural em benefício da homogeneidade. 
Este racismo tende, portanto, a impor uma imagem depreciativa daqueles que pertencem 
às minorias e grupos racialmente subordinados, condenando as suas vítimas a sofrer a 
tortura de uma baixa autoestima. É uma forma de opressão perversa que pode levar suas 
vítimas a se considerarem inferiores intelectualmente e menosprezáveis em sua aparência 
física, já que o corpo e a mente são simultaneamente humilhados”. 

425 Peter L. Eisenberg, no Prefácio de Azevedo, 1987, p. 14.
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personagens históricos (...) [bem como] a introdução 
de novos temas, tais como desenvolvimento econômi-
co industrial, urbanização e formação de uma classe 
operária brasileira com base em uma população essen-
cialmente estrangeira.426 

Esses registros acerca da fundamentação do racismo no Brasil 
permitem reconhecer que a chegada dos imigrantes colocou em pauta o 
tema da nacionalidade.427 Nessa ocasião, a heterogenia sociorracial bra-
sileira passou a ser apresentada como entrave à transformação do país 
em nação.428 

A propósito, Guimarães sublinha que 
(...) a nacionalidade brasileira foi formada como uma 
comunidade de indivíduos dissimilares em termos 
étnicos, que chegavam de todas as partes do mundo, 
mormente da Europa. (...) e que a nação foi formada 
por um amálgama de crioulos,429 cuja origem étnica 
e racial foi esquecida pela nacionalidade brasilei-
ra. A nação permitiu que uma penumbra cúmplice 
encobrisse ancestralidades desconfortáveis. Com a 
substituição da ordem escravocrata por outra ordem 
hierárquica, a cor passou a ser uma marca de origem, 
um código cifrado para a raça.430  O racismo colonial, 
fundado sobre a ideia da pureza de sangue dos coloni-
zadores, cedeu lugar, depois da independência do país, 
à ideia de uma nação mestiça, cuja cidadania dependia 
do lugar de nascimento – a nossa naturalidade – e não 
de ancestralidade. 431 

426 Azevedo, 1987, p. 20.
427 A propósito, Lesser (2000, p. 25-26) afirma que “Os imigrantes desafiavam os conceitos 

simplistas de raça, acrescentando à mistura um elemento novo: a etnicidade. Todos os 
4,55 milhões de imigrantes que entraram no Brasil entre 1872 e 1949 trouxeram consigo 
uma cultura pré-migratória e criaram novas identidades étnicas. Entretanto, foram os 
400 mil asiáticos, árabes e judeus, considerados não brancos e não pretos, que mais pu-
seram em xeque as ideias da elite sobre a identidade nacional”.

428 Azevedo, 1987.
429 Aqui entendidos, segundo o autor, como descendentes de colonizadores ou estrangeiros 

nascidos nas Américas.
430 Guimarães, 1999, p. 45. [Grifo do original].
431 Idem. [Grifo do original].
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Consequentemente, opina Guimarães, é de fundamental impor-
tância 

(...) uma discussão sobre a nacionalidade, porque, 
no Brasil, as regras de pertença nacional suprimi-
ram e subsumiram sentimentos étnicos, raciais e co-
munitários. A nação brasileira foi imaginada numa 
conformidade cultural em termos de religião, raça, 
etnicidade e língua.432  Neste contexto nacional, o ra-
cismo brasileiro só poderia ser heterofóbico, isto é, 
um racismo que “é a negação absoluta das diferenças, 
que pressupõe uma avaliação negativa de toda a di-
ferença, ‘implicando um ideal (explícito ou não) de 
homogeneidade.’”433

No início do século XX, essa busca da homogeneidade, ou o “ra-
cismo heterofóbico”, estavam implícitos na ideia de embranquecimento, 

(...) elaborada por um orgulho nacional ferido, assalta-
do por dúvidas e desconfianças a respeito do seu gênio 
industrial, econômico e civilizatório. Foi, antes de tudo, 
uma maneira de racionalizar os sentimentos de inferio-
ridade racial e cultural instilados pelo racismo científico 
e pelo determinismo geográfico do século XIX. (...) [e] 
passou a significar a capacidade da nação brasileira (de-
finida como uma extensão da civilização europeia) de 
absorver e integrar mestiços e pretos. Tal capacidade re-
quer, de modo implícito, a concordância das pessoas de 
cor em renegar sua ancestralidade africana ou indígena. 
Embranquecimento434 e democracia racial435 são pois, 
conceitos de um novo discurso racialista. O núcleo ra-
cista desses conceitos reside na ideia, às vezes totalmente 
implícita, de que foram três as raças436 fundadoras da na-

432 Ibidem, p.49.
433 TAGUIEFF, Pierre-André. La force du Prejugé. Essai sur le Racisme et ses Doubles. Paris: 

Ed. La Découverte, 1988, p. 29 (apud GUIMARÃES, 1999, p. 49).
434 Guimarães (2004, p. 2) define embranquecimento como “o processo pelo qual indivídu-

os negros, principalmente intelectuais, eram sistematicamente assimilados e absorvidos 
às elites nacionais brasileiras”.

435 Joel Rufino dos Santos (1998, p.220) afirma que “a democracia racial é, basicamente, o 
pacto nacional, supraideológico, de não considerar a interação racial como significativa. 
O Movimento Negro como tal é a ruptura desse pacto”. 

436 Sobre o tema da três raças constitutivas do Brasil, ver também MATTA, Roberto da. Di-
gressão: a fábula das três raças, ou o problema do racismo à brasileira. In: Relativizando, 
uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Editora Vozes, 1981. [Grifo do original]. 
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cionalidade, que aportaram diferentes contribuições, se-
gundo as suas qualidades e seu potencial civilizatório.437 

Nesse mesmo sentido, Alberti recorda que, nos anos de 1930, “se 
insistiu bastante na harmoniosa relação entre as raças que compunham a 
nação”.438 Também comenta, no entanto, que “era comum falar da contri-
buição do negro e do índio, como se o cerne da nação fosse o branco”.439 

Trata-se, para Guimarães, de um “imaginário elitista da nacionali-
dade [que] aspirou a uma raça mestiça que incorporasse negros e índios. 
(...) que são incorporados mais como candidatos potenciais à miscigena-
ção que como cidadãos plenos”.440 

Sem jamais se concretizar,441 prossegue Guimarães, “a esperança 
brasileira do branqueamento (...) foi trocada, por Freyre e, depois, pelos 
romancistas nordestinos442  – Jorge  Amado, José Lins do Rego, Rachel 
de Queiroz, entre outros – pelo ideal de um Brasil mestiço ou mulato”.443

O Brasil mestiço seria, portanto, o país da democracia racial – ter-
mo cunhado efetivamente por Arthur Ramos, em 1941, e depois repeti-
do por Roger Bastide e Charles Wagley.444 Guimarães esclarece que Gil-
berto Freyre se referiu, em sua obra, primeiro a uma democracia social e, 
posteriormente, a uma democracia étnica.445 Mas o sentido seria sempre 
o mesmo – de um paraíso racial.

437 Guimarães, 1999, p. 49-53.
438 Alberti, 2005.
439 Idem.
440 Guimarães, 1999, p. 53. 
441 Munanga (1999, p. 15) comenta que “no lugar de uma sociedade totalmente branca, 

ideologicamente projetada, nasceu uma nova sociedade plural constituída de mestiços, 
negros, índios, brancos e asiáticos cujas combinações em proporções desiguais dão ao 
Brasil seu colorido atual. Apesar de ter fracassado o processo de branqueamento físico 
da sociedade, seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no 
inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre na cabeça dos negros e mestiços”.

442 Guimarães (1999, p. 87) sublinha que, para a intelectualidade nordestina, defensora da 
ideia de um Brasil mestiço, o “negro [era visto] como categoria apenas no plano da cul-
tura, enquanto objeto de estudo”. 

443 Guimarães, 1999, p. 82.
444 Ambos antropólogos estrangeiros que trabalharam no Brasil e deixaram trabalhos de re-

ferência para o público internacional e nacional sobre a composição étnica da população 
brasileira.

445 Ao antepor a experiência luso-brasileira à militância integralista que crescia, nos anos 30, 
no Brasil, Freyre cunhou, em 1943, a expressão democracia étnica, com base no argumen-
to de que “a cultura luso-brasileira é não apenas mestiça, como recusa a pureza étnica 
...[sendo democrática] porque promove a integração e a mobilidade social de pessoas de 
diferentes raças e culturas” (GUIMARÃES, 2003, p. 7).
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Em suas obras, Gilberto Freyre apresentou a democracia social, ou 
mais propriamente a mistura de raças que se observava no Brasil, como 
um “legado da civilização luso-brasileira à humanidade”.446 

Nesse contexto, o termo democracia racial passou a ser empre-
gado, sem reservas, na década de 1940, pelo Movimento Negro e vários 
intelectuais brasileiros e estrangeiros aliados à luta antirracista.447 Abdias 
Nascimento, por exemplo, na fala inaugural do I Congresso do Negro 
Brasileiro, realizado em agosto de 1950, anunciava que 

(...) a larga miscigenação praticada como imperativo 
de nossa formação histórica,448 desde o início da co-
lonização do Brasil, está se transformando (...) numa 
bem delineada doutrina de democracia racial, a servir 
de lição e modelo para outros povos de formação étni-
ca complexa conforme é o nosso caso.449 

Nos anos de 1950, sublinha Guimarães, a expressão “ganhou uma 
conotação de ideal de igualdade de oportunidades de vida e de respeito 
aos direitos civis e políticos”.450 Era um ideal de igualdade a ser alcançado, 
e, como tal, defendido pelos negros brasileiros.451 As lutas antirracista e 

446 Guimarães, 2003, p. 4.
447 D’Adesky (2006, p. 68) entende que “os negros abraçaram a ideia de democracia racial 

(...) [porque] Para além do contexto histórico e da conjuntura política do período ime-
diatamente posterior à Segunda Guerra Mundial (...) colocava em primeiro plano um 
futuro ideal de igualdade para todos e, ao mesmo tempo, punha em evidência o caráter 
positivo da mestiçagem da população brasileira. Não significava, com efeito, a ausência 
concreta de discriminação racial, mas apontava para eles uma direção, o sonho de um 
tipo ideal de sociedade em que a mistura racial e étnica seria de tal ordem que as dife-
renças de tom da pele, textura dos cabelos, formato de rosto, entre outros, não teriam 
importância alguma”.

448 Alberti (2005) afirma que “a despeito de a miscigenação racial ser uma das características 
mais valorizadas de nossa identidade nacional, não podemos negar que existe racismo 
no Brasil”.

449 Nascimento (apud GUIMARÃES, 2003, p. 12).
450 Guimarães, 2003, p. 19.
451 Guimarães (2004, p. 2) entende que, a despeito de terem sido os intelectuais ditos brancos, 

como Joaquim Nabuco, Arthur Ramos e Gilberto Freyre, os elaboradores das ideias que 
compõem a noção de democracia racial, “foram os intelectuais negros que, aceitando-as, 
rearticularam-nas a seu modo, tornando-se responsáveis pela enorme abrangência e ca-
pilaridade da doutrina”. Mas, prossegue (p. 9), esses intelectuais “modificaram, nos anos 
40, o sentido freyreano da democracia racial – o de uma matriz cultural híbrida em que a 
mestiçagem, tanto biológica, como cultural, diluía quase que naturalmente as diferenças 
sociais, políticas e culturais atreladas às raças humanas – para transformá-lo no ideal de 
igualdade política e cultural entre pessoas de cores e origens diversas, numa sociedade 
ainda dominada por valores estéticos inculcados pelo colonialismo português”.
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antifacista evidenciadas no contexto da Segunda Guerra Mundial aca-
bariam também por erigir um consenso em torno da expressão demo-
cracia racial, até que o próprio Gilberto Freyre, na década de 1960, e no 
contexto do apoio à causa colonialista portuguesa, invocou a democracia 
racial brasileira e o luso-tropicalismo para contrapor-se às teses anticolo-
nialistas, da negritude e também das reformas democráticas, todas estas 
sustentadas pelos setores de esquerda.452 

Freyre só empregaria a expressão democracia racial em 1962, 
(...) quando, no auge da sua polêmica defesa do colo-
nialismo português na África, e no bojo da construção 
teórica do que chamará de luso-tropicalismo, julga con-
veniente atacar o que ele considerava como influência 
estrangeira sobre os negros brasileiros, particularmen-
te o conceito de negritude, cunhado inicialmente por 
Aimé Cesaire, em 1937, desenvolvido posteriormente 
por Leopold Senghor, Chiant Diop e outros, no con-
texto da descolonização, e reelaborado, no Brasil, por 
Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento.453 

Mas tão forte454 e socialmente difusa era a ideia de democracia ra-
cial455 que, já nos anos de 1980, mesmo o MNU ainda declarava lutar por 
“uma autêntica democracia racial”.456 

Com qualquer dos termos, sobressaía, no entanto, a ideia do paraí-
so racial, forjada essencialmente, como explica Guimarães, à luz da expe-
riência segregacionista vivida nos Estados Unidos. Como ideia, ganhou 
larga circulação, no Brasil e também nos meios internacionais, e desen-

452 Entre os “neofreyreanos” (D’Adesky, 2006, p. 73), estariam Fábio Wanderley Reis, Peter 
Fry e Jessé Souza. Segundo d’Adesky (p. 74), “os três propõem, cada um à sua maneira, 
que o mito da democracia racial não pode ser posto em xeque. (...) partem da crença de 
que o mito fundador de um Brasil mestiço deva ser preservado a todo custo”. Estariam 
ainda Yvonne Maggie e Ali Kamel, apresentados por D’Adesky (p. 77) como “adversá-
rios proeminentes da ação afirmativa. (...) costumam apoiar seus argumentos na ideolo-
gia da mestiçagem, vista como matriz básica de conformação da população brasileira”.

453 Guimarães, 2004, p.7.
454 D’Adesky (2006, p.69) indica que “a força sedutora da expressão provém do fato de ela 

ser erigida num mito ao qual toda realidade existente deveria ajustar-se”.
455 Hasenbalg (1998, p. 243) aponta o fato de haver constrangimento e embaraço, além de 

falta de costume das pessoas “para falar com naturalidade sobre questões relativas às re-
lações raciais. Isso ocorre, segundo o autor, em consequência da “forma como as pessoas 
comuns, alheias aos mundos da academia e da militância negra, apropriam-se das ideias 
raciais dominantes”, neste caso o mito da democracia racial.

456 MNU, 1988 (apud Guimarães, 2004, p.9).
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volveu-se como utopia e mito457 de uma sociedade sem preconceitos e 
discriminação raciais.458 

Exatamente como utopia do paraíso racial foi recuperada pela So-
ciologia moderna459 e, mais especificamente, por Freyre que, segundo 
Guimarães, lhe deu uma “roupagem científica”.460 

457 Osmundo de Araújo Pinho (2002) entende que o “mito do excepcionalismo racial brasi-
leiro (...) implica o reconhecimento de uma variante específica para a escravidão brasi-
leira, mais branda em relação a outros países, [ao qual] se conjuga a ideia de harmonia 
racial. (...) A principal consequência disso é que o cidadão comum não consegue iden-
tificar, no Brasil, problemas de raça, produzindo-se uma ausência de reconhecimento 
de que problemas de violência, discriminação e desigualdade de base racial existem de 
fato entre nós”. No mesmo sentido, Guimarães (2003, p.19) acha prudente alertar que 
“o mito, no sentido antropológico, transforma-se facilmente em falsa ideologia, quando 
ganha a arena política, perdendo seus referentes históricos e sociais, obscurecendo o 
jogo de interesses e de poder que lhe dá sentido em cada época. (...) morta a democracia 
racial, ela continua viva enquanto mito, seja no sentido de falsa ideologia, seja no sentido 
de ideal que orienta a ação concreta dos atores sociais, seja como chave interpretativa da 
cultura, seja como fato histórico. Enquanto mito, continuará viva ainda por muito tempo 
como representação do que, no Brasil, são as relações entre negros e brancos, ou melhor, 
entre as raças sociais – as cores – que compõem a nação”. Já para Jocélio dos Santos 
(2005, p.19-20), “pensar o mito da democracia racial na sociedade brasileira é apontar os 
seus vários significantes que estão ancorados no sistema de poder, os seus rearranjos e 
a sua operacionalização. Por outro lado, há que observar os seus significados mudando 
de lugar, possuindo variações e revelando as leituras alternativas que correspondem a 
determinados interesses específicos, pois a realidade está sendo interpretada constante-
mente pelos interesses de poder. Isso fica demonstrado seja na redução desse mito à falsa 
ideologia, seja na exaltação ao encontro das três raças, nas comemorações dos 500 anos 
de descobrimento, por exemplo. O mito da democracia racial pode, então, ser usado com 
base na justificação de que a igualdade ou desigualdade de direitos independem da cor, 
na inexistência de discriminação racial no país, nas relações de tratamento entre brancos 
e negros e convivência em espaços diversos, na identificação de que as elites brasileiras 
são mestiças, na mestiçagem como um causa da democracia racial ou como o que indica 
a identidade nacional, ou mesmo por uma outra variação: o nosso racismo é diferente de 
outros racismo. Pensar o mito, portanto, significa desconstruir e mostrar a sua eficácia 
como forma de entender a ambiguidade e os paradoxos presentes na sociedade brasi-
leira. Se, por um lado, revela um apartheid social, com a exclusão social da população 
negra e indígena, de outro, demonstra que é inclusivo via a convivialidade racial, ou, se 
preferirem, a cultura afro-brasileira ao longo da nossa formação social”. 

458 Guimarães, 2003, p. 2.
459 Santos (2005, p. 20-21), ele próprio um sociólogo, considera que “se até os anos 50 a de-

mocracia racial é pensada menos como ideologia que como fazendo parte da nossa so-
cialidade, fosse em estudos acadêmicos, discursos oficiais e até por intelectuais negros 
nacionais e norte-americanos, no período seguinte, mais precisamente na década de 60 e, 
com mais ênfase, nos anos 70, a referência toma outras cores e nomes: a democracia racial 
será referida como mito e identificada como mera ideologia. Nesse processo de negação 
do mito da democracia racial, não ocorreu uma ruptura epistemológica ou analítica, mas 
uma inserção política nas reflexões sobre desigualdades raciais na sociedade brasileira ou 
o que eu poderia chamar de projeção da dimensão política no universo simbólico”. 

460 Guimarães, 2003, p. 4.
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A desconstrução do mito do paraíso racial começou, de fato, com 
a divulgação dos resultados do projeto sobre relações raciais no Brasil, 
patrocinado pela Unesco461 entre 1952 e 1955, sob a responsabilidade de 
Florestan Fernandes e Roger Bastide. Este último era um adepto do mito 
do paraíso racial, até deparar-se com tais resultados, onde ficava patente 
o preconceito racial na sociedade brasileira. Nos documentos produzi-
dos por Bastide e Fernandes, há uma frase tornada clássica, de um dos 
testemunhos recolhidos no Brasil, em que o entrevistado, comentou: 
“Nós brasileiros temos preconceito de não ter preconceito”, seguida do 
comentário dos autores de que 

(...) esse simples fato basta para mostrar a que ponto 
[o preconceito racial] está arraigado no nosso meio 
social. (...) Muitas respostas negativas [que dizem não 
haver preconceito racial no Brasil]462 explicam-se por 
esse preconceito de ausência de preconceito, por esta 
fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia ra-
cial.463 

A despeito das novas luzes sobre a questão racial no Brasil, o golpe 
militar e a vitória das forças conservadoras, em 1964, fizeram prevalecer, 
nos círculos do poder, “a ideia freyreana de ‘democracia racial’ enquanto 
padrão cultural de interação interracial e não a consigna negra de luta 
pela igualdade social entre brancos e negros. Prevalecerá o lado hierár-
quico e não o igualitário da fábula das três raças”.464

Mesmo que, desde as primeiras décadas do século XX, a questão 
racial fosse reconhecida como essencial para a viabilização da nação,465 o 
que é singular, para Santos, é reconhecer a democracia racial, a partir do 
final da década de 1950, como ideologia legitimada pelo Estado, 

461 Antonio Sérgio Guimarães oferece um breve histórico do referido projeto em artigo inti-
tulado O projeto Unesco na Bahia. 

462 Para Roland (2001), “a negação [do preconceito racial] tem sido um elemento central 
para fazer o mito da democracia racial funcionar”. 

463 Bastide; Fernandes, 1955, p. 123, apud Guimarães, 2003, p. 11.
464 Guimarães, 2003, p. 13.
465 D’Adesky (2006, p.71) sublinha que “a ideologia da democracia racial corresponde de 

certa maneira a outro ideal debatido no fim do século XIX e início do século XX, que 
apregoava a necessidade da homogeneidade cultural, linguística e religiosa como fator 
importante de coesão nacional”. 

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   115 14/05/2019   01:03



116

(...) através da elaboração de políticas públicas, cujo 
leitimotiv é a convivialidade racial como matéria-pri-
ma na implementação dessas políticas, tanto em ter-
mos políticos e econômicos, quanto culturais stricto 
sensu. É a convivialidade racial, vista pela ótica da 
cultura, ou seja, um sistema de valores que organiza 
as relações de socialidade e fornece o tom da política 
anunciada como externa e independente no governo 
Jânio Quadros, o que se torna um elemento substan-
tivo no incremento à política desenvolvimentista no 
período militar.466 (...)
A democracia racial, lida como o princípio canônico 
da sociedade brasileira, tornava-se a base explicativa da 
[PEI como] nova política externa do país. Ela era capaz 
de equacionar as práticas e interpretações políticas de 
intelectuais e servir de alicerce na lógica econômica da 
geopolítica brasileira. Tratava-se de qualificar ações que 
consubstanciassem a lógica do desenvolvimento econô-
mico com o canône da integração racial e, mais preci-
samente, a influência africana sobre a nossa cultura.467 

Após o Golpe Militar, o que era antes um ideal de democracia ra-
cial acabou por converter-se em um mito, denunciado pelas esquerdas. 
Foi Florestan Fernandes quem cunhou a expressão mito da democracia 
racial, exatamente no ano de 1964. O Movimento Negro passou, então, 
a utilizá-la também para “opor-se à ideologia oficial patrocinada pelos 
militares e propalada pelo luso-tropicalismo.468 

De acordo com Fernandes, em decorrência do golpe de estado e 
da repressão política, “toda a mobilização negra passou a se fazer a partir 
da denúncia da democracia racial como um mito, ou seja, como refúgio 
discursivo das classes dirigentes e ideologia de dominação”.469 

Para Guimarães, 
(...) foi essa guinada à esquerda que possibilitou ao ne-
gro ser pensado pelo MNU dos anos de 1980 como 
povo oprimido, e que a autêntica democracia racial 
fosse também uma luta contra a exploração capitalista. 

466 Santos, 2005, p. 20-21.
467 Idem, p. 41-42.
468 Guimarães, 2003, p. 14. 
469 Fernandes, 1965 (apud GUIMARÃES, 2004, p. 9).
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Tal maneira de compreender a opressão negra pôde, 
então, ser incorporada tanto a ideologias políticas 
anticapitalistas (comunistas ou socialistas), quanto a 
ideologias liberais ou democráticas, que privilegiem 
apenas a luta pelos direitos civis. Em ambas, o negro 
é um lugar – o lugar do povo – que se opõe às elites, 
ou às classe dominantes – os brancos. E aqui aparece, 
de modo subreptício, a antiga oposição entre os que 
pensam o Brasil como branco e os que o pensam como 
negro ou mestiço.470  

Naquele contexto, nos anos de 1960 e 1970, de promoção da ideo-
logia da democracia racial como parte de um projeto político que se as-
sociava ao colonialismo português, a denúncia do mito da democracia 
racial apareceu combinada à promoção da negritude e do multicultu-
ralismo, “dos valores da cultura negro-africana contida em nossa civili-
zação”.471 Sob essa nova inspiração, os movimentos políticos negros que 
ressurgem a partir de 1978 reelaboraram a tradição da resistência negra 
internacional e o “mito da democracia racial, durante toda a década de 
1980, será denunciado sistematicamente como um dogma da suprema-
cia branca no Brasil”.472 

No entanto, como lembra Lilia Schwarcz, 
(...) o mito se extenua sem por isso desaparecer. Ou 
seja, a oportunidade do mito se mantém, para além de 
sua descontrução racional, o que faz com que, mesmo 
reconhecendo a existência do preconceito, no Brasil, 
a ideia de harmonia racial se imponha aos dados e à 
própria consciência de discriminação. 473

Ou ainda, nas palavras de Guimarães, 
(...) a denúncia do mito da democracia racial, (...) sin-
tetizando a distância entre o discurso e a prática dos 
preconceitos, da discriminação e das desigualdades 
entre brancos e negros no Brasil, finalmente se esgota 
enquanto discurso acadêmico, ainda que como discur-
so político sobreviva com alguma eficiência.474 

470 Guimarães, 2004, p. 10.
471 Abdias Nascimento In: Cadernos Brasileiros,  n. 47, p. 23, 1968 (apud GUIMARÃES, 

2003, p.14)
472 Guimarães, 2003, p. 15.
473 Schwarcz, 1999, p. 309. 
474 Guimarães, 2003, p. 16.
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Ao mesmo tempo em que a ideia do mito da democracia racial475 
passa a ser a “chave para o entendimento da formação nacional, as con-
tradições entre discursos e práticas do preconceito racial passam a ser 
estudadas sob o rótulo mais adequado de racismo”.476

O racismo à brasileira, termo cunhado por Roberto da Matta, em 
1981, que depois foi qualificado de racismo cordial, conforme título de 
matéria publicada em jornais paulistas,477 mostra, como comenta Guima-
rães, que a adjetivação deixou de ser para a democracia e passou a ser 
para o racismo, embora o que continue em jogo, tanto no passado, quanto 
presente, seja “a distância entre discursos e práticas das relações raciais no 
Brasil. (...) Mais do que isto: as diferenças raciais se impõem à consciência 
individual e social, contra o conhecimento científico que nega as raças”.478

Em forma de síntese, Guimarães sublinha que
(...) entre 1930 e 1964, vigeu, no Brasil, (...) um pacto 
populista ou nacional-desenvolvimentista. Neste pacto, 
os negros brasileiros foram inteiramente integrados à 
nação brasileira, em termos simbólicos, através da ado-
ção de uma cultura nacional mestiça e sincrética, e em 
termos materiais, pelo menos parcialmente, através da 
regulamentação do mercado de trabalho e da segurida-
de social urbanos, revertendo o quadro de exclusão e 
descompromisso patrocinado pela Primeira República. 
Nesse período, o Movimento Negro organizado con-
centrou-se na luta contra o preconceito racial, através 
de uma política eminentemente universalista de inte-
gração social do negro à sociedade moderna, que ti-
nha a democracia racial brasileira como um ideal a ser 
atingido. (...) O golpe de 1964 destrói o pacto populista. 
(...) O Movimento Negro brasileiro, influenciado inter-

475 Hasenbalg cita a antropóloga norte-americana Robin E. Sheriff, segundo a qual “o mito 
da democracia racial desempenha um papel na contenção dos discursos sobre racismo”. 
Mas, segunda a autora, não se trata apenas de mito, já que a ideia racial dominante, ou 
a democracia racial, “é também um sonho em que a maioria dos brasileiros de todas as 
cores e classes sociais deseja acreditar com paixão” (SHERIFF, 1993, p. 5, apud HASEN-
BALG, 1998, p. 243).

476 Guimarães, 2003, p. 16. [Grifo do original].
477 Folha de S. Paulo, 1995. Trata-se de ampla pesquisa preparada por aquele jornal e depois 

publicada como livro. A Folha de S. Paulo, Racismo Cordial. São Paulo: Ed. Folha de S. 
Paulo, 1995.

478 Guimarães, 2003, p. 17.
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nacionalmente pela negritude, enfatizava as suas raízes 
africanas, o que gerava a reação de intelectuais como 
Gilberto Freyre, em sua cruzada em prol dos valores da 
mestiçagem e do luso-tropicalismo. (...) Com a redemo-
cratização do Brasil, (...) a nação brasileira, constituída 
como mestiça e sincrética, já não precisava reivindicar 
uma origem não tipicamente ocidental. Ao contrário, as 
classes e grupos sociais farão dos direitos civis, indivi-
duais e universais o principal objetivo das lutas sociais. 
A reconstrução da democracia no Brasil, a partir de 
1978, ocorre pari passu ao renascimento da cultura e do 
protesto negro. Mais que isto: dá-se em um mundo em 
que a ideia de multiculturalismo, ou seja, de tolerância 
e respeito a diferenças culturais que se querem íntegras, 
autênticas e não sincréticas, ao contrário do ideal na-
cionalista (universalista) do pós-guerra, é dominante.479

Registre-se, por fim, o entendimento ainda de Guimarães para quem 
(...) seria errôneo atribuir o recrudescimento da consci-
ência negra e do cultivo da identidade racial, no Brasil 
dos anos 1970, à influência estrangeira, especialmente 
norte-americana. Ao contrário, o renascimento cultural 
negro deu-se nestes anos sob a proteção do estado auto-
ritário e de seus interesses de política exterior. Ademais, 
a guinada do Movimento Negro brasileiro em direção à 
negritude e às origens africanas data dos anos 1960 e foi, 
ela mesma, responsável pela geração das tensões políti-
cas surgidas em torno do ideal de democracia racial.480

O VOTO RACIAL E O PAPEL  
DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS

Antes de concluir este capítulo, convém tomar nota dos comentá-
rios de G. Santos a propósito do voto racial481 e sua ineficácia no tocante 

479 Idem, p. 18.
480 Ibidem. [Grifo do original].
481 Márcia Lima (1999, p. 237) sublinha a falta de tradição, nas Ciências Sociais brasileiras, 

de estudos sobre comportamento eleitoral e raça, o que impossibilita, segundo a autora, 
afirmar se existe voto étnico no Brasil. Ela menciona trabalho de 1985, de Nelson V. Silva 
e Gláucio Soares, sobre a vitória de Leonel Brizola e do PDT, no Rio de Janeiro, em 1982, 
em que os dois autores registram o fato de o PDT ter sido o primeiro partido a incluir em 
seu programa compromissos com as minorias étnicas, representadas, entre outras, pelas 
candidaturas de Mario Juruna e Carlos Alberto de Oliveira, o Caó.
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à promoção da agenda do Movimento Negro ou ao fortalecimento de 
laços entre os negros, candidatos e/ou eleitores, e os partidos políticos. 
Foi uma experiência política inovadora, explicou a autora, desenvolvida 
à época do bipartidarismo, quando os setores de esquerda e demais par-
tidos políticos mantinham-se, em grande parte, alheios à questão racial. 
As organizações negras buscaram criar um vínculo novo, ainda que in-
cipiente, entre os candidatos negros482 e o eleitorado, baseado na identi-
dade racial. No discurso que dirigiam à população negra, a problemática 
racial foi elevada ao primeiro plano, acima da legenda partidária e da 
concepção ideológica, como forma de comprometimento com os inte-
resses desse segmento étnico.483 

No entanto, essa ênfase no componente racial tampouco contri-
buiu para o debate acerca dos mecanismos de exclusão econômica exis-
tentes na sociedade brasileira. Ao contrário, produziu análises sobre o 
racismo como fator de polarização entre esses dois segmentos étnicos. 
A opção dos eleitores pelos distintos partidos políticos, independente de 
sua orientação política, fez com que, posteriormente, “os candidatos elei-
tos no pluripartidarismo acabassem por apresentar um vínculo muito 
tênue com a questão racial dentro dos parâmetros apontados pelo Movi-
mento Negro”.484 Entre esses candidatos, Santos inclui a então vereadora 
Benedita da Silva, eleita pelo PT/RJ, em 1982, que “posteriormente trans-

482 Marconi F. de Sousa (2005), que estudou os discursos de parlamentares na Câmara dos 
Deputados, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, sobre o tema das relações raciais do Bra-
sil, aponta o Deputado, depois Senador, Abdias Nascimento como o primeiro deputado 
a trabalhar prioritariamente em prol da causa negra, durante seu mandato de 1983 a 
1987, pelo PDT-RJ. Segundo o autor, ele expunha e explorava a complexidade do tema 
em seus discursos e projetos de lei. Entre as questões levantadas com frequência pelo 
Deputado estava o não rompimento de relações diplomáticas com a África do Sul. Ele 
menciona também, entre todos os projetos de lei apresentados pelo Deputado e depois 
arquivados sem chegar a ser votados, o PL 1.332, de 1983, que, entre outras ações com-
pensatórias em benefício da população negra e medidas de promoção e valorização do 
negro, propunha a inclusão do ensino da História da África nos currículos escolares 
brasileiros. 

483 Santos (1992, p. 34-35) esclarece que, na II Assembleia Nacional do MUCDR, em setem-
bro de 1978, “foi deliberado apoio ao voto racial e aos candidatos negros que assumis-
sem o programa mínimo do Movimento Negro [independente de filiação partidária]. 
(...) criando o que se denominou de suprapartidarismo ... [e] reforçando o voto racial 
dissociado da relação sociorracial concreta. [Há um] distanciamento entre partido políti-
co e movimento social, mantido pelo Movimento Negro através de uma postura de não 
optar por um ou outro partido político (...) não se levando em conta seu caráter liberal, 
conservador ou socialista”. 

484 Idem. 
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formou suas práticas parlamentares em função da pressão do Movimen-
to Negro quanto ao atendimento de seu programa mínimo”.485 

Mais importante, no entanto, do que a matriz política na idealiza-
ção do projeto de combate ao racismo, refere, 

[como] elemento fundamental nesse processo, a efer-
vescência cultural das massas negras, iniciada na dé-
cada de 70 (...) [que] revela uma identidade étnica 
reprimida pelo padrão sociorracial e [que] encontrou 
ressonância política/organizativa nas experiências de 
organização da luta norte-americana pelos direitos ci-
vis e nas guerras de libertação dos povos africanos de 
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.486

É dessa forma que, a partir dessa época, o debate sobre a questão 
racial chegou a organizações culturais, algumas delas identificadas com 
a África e com a gestação de uma consciência negra, “que fora reprimida 
pelo mito da democracia racial”.487 Como resultado, concluiu, 

(...) enquanto as lideranças negras oriundas do Núcleo 
Negro Socialista aproximavam-se das manifestações 
culturais como potencial mobilizador para ampliar a 
consciência de raça e de classe (...) [e] instrumenta-
vam o [fator] cultural, as lideranças que emergiram do 
processo cultural (...) minimizavam o caráter de classe 
das manifestações culturais ao priorizar a valorização 
da identidade racial em detrimento do seu aspecto de 
classe. (...) [Surge] uma dicotomia entre a organização 
de caráter político e a de caráter cultural (...) e uma dis-
puta da hegemonia desse processo entre os militantes 
negros formados dentro da esquerda e aqueles legiti-
mados pela tradição de lutar contra a discriminação 
racial.488

 Chega-se aqui, portanto, por outras vias, novamente à identifica-
ção, registrada logo no início, das distintas matrizes, correntes ou gru-
pos que compõem o Movimento Negro. Desta feita, porém, essa iden-
tificação segue-se à apresentação, neste capítulo, de argumentos e fatos 
históricos aqui referidos com o objetivo de contribuir para a melhor 

485  Ibidem, p. 35-36. 
486  Ib., p. 51.
487  Ib., p. 53. 
488  Ib., p.53-54.
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compreensão dos valores e interesses em jogo, bem como do que seria, a 
partir da Constituição Brasileira de 1988,489 “uma mudança importante 
no paradigma clássico dos estudos e dos movimentos negros no Brasil: 
(...) Deixa-se de lado o ideal do Brasil mestiço para proceder às ações 
pelo reconhecimento étnico-racial dos negros”.490

A QUESTÃO RACIAL E A  
POLÍTICA EXTERNA PARA A ÁFRICA

É no contexto desse novo paradigma que o PT elegeu o seu candi-
dato a Presidente da República, em outubro de 2002, e levou para o Go-
verno o compromisso de implementar um Programa de Governo acor-
dado com o Movimento Negro, do qual constava a referência explícita à 
volta à África. Implicitamente, o compromisso passou a ser, portanto, o 
de estreitamento das relações com o continente africano de modo a aten-
der às expectativas tanto dos que buscam, na Mãe-África, sua história, 
sua referência identitária e os valores de sua autoestima, quanto daqueles 
que procuram o reforço das parcerias, inclusive no plano internacional, 
para a luta contra os efeitos da escravidão e da exclusão que incidem so-
bre os africanos e seus descendentes na Diáspora. 

****
Por julgá-los essenciais não só à compreensão da gênese da polí-

tica africana do Governo Lula, mas também por sua relevância para a 
apresentação e análise, que se seguirão, na Segunda Parte, da formula-
ção e implementação da política do Governo Lula para a África, recapi-
tulam-se, a seguir, esquematicamente, os principais fatos e argumentos 
apresentados neste capítulo: 

• um diálogo de mais de duas décadas tornou singulares as relações 
entre o Movimento Negro e o PT e faz que nenhum outro partido 
político tenha igual compromisso programático com as propostas 
do Movimento Negro. Por essa razão, e a despeito das dificuldades 
constatadas, o PT é ainda considerado, na sua condição de partido 
político, como o melhor parceiro do Movimento Negro no que diz 

489 Entre outros importantes dispositivos inscritos na Constituição de 1988 como decorrên-
cia da luta pelos direitos civis dos negros, o artigo 42 torna a prática do racismo crime 
inafiançável e imprescritível. A Constituição ainda reconhece a figura jurídica dos rema-
nescentes de quilombos.

490 Vogt, 2003. 
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respeito à promoção da agenda da luta contra o racismo e pela 
promoção da igualdade racial no país;

• o compromisso programático da Coligação Lula Presidente com o 
voltar-se para a África explica-se tanto pela solidariedade históri-
ca do PT com os “povos oprimidos”, no caso os africanos, quanto 
pela demanda explícita do Movimento Negro. Como parte da pau-
ta histórica do Movimento Negro, o voltar-se para a África, apre-
sentado de diferentes formas e em diferentes contextos, consta dos 
documentos do PT desde 1989;

• em seu Programa de Governo, a Coligação Lula Presidente endos-
sou as posições do Movimento Negro, tal como constam dos do-
cumentos preparatórios da Conferência de Durban, e comprome-
teu-se, como Governo, a implementar a Declaração e o Programa 
de Ação de Durban;

• a agenda do Movimento Negro, ao incorporar a agenda de Dur-
ban, converteu-se em uma agenda internacional, de natureza pú-
blica e interesse coletivo. Na verdade, desde o final da década de 
1970, constata-se a diversificação e complexidade da agenda do 
Movimento Negro, que passou a incluir a pauta clássica das or-
ganizações de defesa dos direitos humanos e também a defesa de 
ações afirmativas para combater as desigualdades raciais; 

• a lenta e problemática apropriação, pelo PT, dos argumentos de-
fendidos pelo Movimento Negro referentes às relações raciais no 
País dá margem a que se questione a efetiva assimiliação desses 
argumentos pelas lideranças do PT;

• desde os anos iniciais do século XX, observa-se uma distinção, no 
seio da militância negra, entre os promotores de uma agenda conci-
liadora, associada à luta contra as manifestações racistas ou contra a 
discriminação racial, mas de viés nacionalista e integracionista; e os 
defensores da resistência ativa, que reclamavam o direito à afirmação 
de sua identidade racial, com a defesa do discurso racialista e multi-
cultural. A autoestima, que envolve a valorização dos elementos es-
téticos, culturais e históricos africanos, passa a ser identificada como 
um valor a buscar e preservar, e, conforme os parâmetros do mul-
ticulturalismo, requer a extirpação dos sincretismos, em favor do 
reconhecimento e da valorização das manifestações puras africanas; 
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• é simplista a distinção entre uma agenda histórico-cultural e uma 
agenda política, que se oporiam no seio do Movimento Negro. Ao 
mesmo tempo, é patente o destaque conferido historicamente à 
agenda cultural,491 que permitiu a Honchard falar da fetichização 
dessa agenda, assim como é bastante assimilável o conteúdo de tal 
agenda, tanto pelo Brasil que se reconhece mestiço, quanto pelos 
que optam pelo multiculturalismo;

• há uma linha de aproximação com a África nessas duas tradições 
ou agendas. Para o culturalismo, a volta à África é romanceada, 
mas pode ser atualizada na medida em que viabiliza a valoriza-
ção e recuperação dos valores estéticos, culturais e históricos e das 
próprias referências identitárias. Para a agenda política, a África 
é a parceira, junto com a Diáspora, para as ações acordadas em 
Durban, ou seja, para a promoção de medidas que combatam os 
efeitos da escravidão e assegurem as reparações cabíveis, inclusive 
no contexto mundial.492 Está-se perante uma parceria legitimada 
pela agenda comum de combate aos efeitos da escravidão, do co-
lonialismo, do neocolonialismo e da globalização. Uma agenda de 
valores e de interesses compartilhados; 

• constata-se o distanciamento histórico dos partidos políticos bra-
sileiros com relação ao Movimento Negro e com relação à África;

• no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, as te-
ses racistas europeias difundiram-se no Brasil e comprometeram a 
percepção da sociedade brasileira acerca dos africanos e seus des-
cendentes;

• as teorias raciais pseudocientíficas contribuíram para a formação 
do racismo brasileiro e nutriram os ideais de construção de uma 
nação racialmente homogênea; 

• as teses marxistas influenciaram as percepções dos partidos políti-
cos e da sociedade em geral sobre a questão racial, na medida em 
que descartavam a especificidade dos problemas raciais e, conse-
quentemente, os remédios que lhe fossem recomendados;

491 Yvonne Maggie, ao analisar os eventos do centenário da Abolição, em 1988, comentou 
que “o negro no Brasil é assunto do MinC e não do Ministério do Trabalho, da Saúde ou 
da Justiça” (MAGGIE, 1989, p. 27, apud HASENBALG, 1998, p. 243).

492 Sobre as diferentes modalidades de reparações e o argumento jurídico que lhes dariam 
sustentação, ver Howard-Hassman, 2001.
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• as pesquisas sobre a questão racial no Brasil tiveram papel es-
sencial na desconstrução do mito da democracia racial e seguem 
sendo importantes para revelar a existência de racismo e os seus 
efeitos;

• a utilização espúria do termo democracia racial, no contexto da 
defesa do luso-tropicalismo, incompatibilizou-o com o Movimen-
to Negro e as esquerdas;

• a militância negra atribuiu ao Itamaraty papel importante na difu-
são e consolidação do mito da democracia racial;

• os partidos políticos e a sociedade em geral mostram desconforto 
com relação ao voto racial e a uma agenda política racializada;

• é importante o debate sobre a composição da sociedade brasileira 
e sobre a nacionalidade no contexto do multiculturalismo e da va-
lorização das identidades, assim como é relevante a percepção de 
que a mestiçagem, como ideal de homogeneização racial, revela 
um racismo heterofóbico; e

• amadurece o debate sobre a questão racial no Brasil, tanto no cam-
po dos valores quando dos interesses que vão sendo legitimados 
pela sociedade.
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4 

Os negros e a  
conquista de cidadania.

Um novo quadro  
de referência cultural

Ainda no contexto dos Antecedentes, que são a Parte Primeira des-
te trabalho, e antes de passar à Parte Segunda, relativa à Implementação 
da política externa do Governo Lula para a África, seria preciso buscar 
contextualizar tal política externa à luz do quadro de referência cultural 
contemporâneo, de que trata Estevão Chaves de Rezende Martins, ou da 
cultura política brasileira, cuja relevância para a ordenação do processo 
político é ressaltada por Álvaro Moisés,  Karina Kuschnir e Leandro Pi-
quet Carneiro. 

O desafio de contextualização da política africana do Governo 
Lula requer o empréstimo, às Ciências Sociais, do conceito de ‘cultura 
política’ e da análise sobre a relação entre cultura e poder, assim como 
um breve histórico sobre a incorporação, pela sociedade brasileira e pelo 
sistema jurídico nacional, dos valores e determinações inscritos nos do-
cumentos internacionais sobre direitos humanos e luta contra o racismo. 

Sem aprofundar o debate acadêmico acerca do conceito de ‘cultura 
política’,493 é oportuno recorrer à definição que Kuschnir e Carneiro dão 

493 Karina Kuschnir e Leandro Piquet Carneiro (1999) lembram que a expressão cultura po-
lítica foi criada na década de 1960, por G. Almond e Sidney Verba (1963), no livro The 
Civic Culture, “a partir da combinação das perspectivas sociológica, antropológica e psi-
cológica no estudo dos fenômenos políticos. O objetivo era incorporar nas análises da 
política da sociedade de massas contemporânea uma abordagem comportamental, que 
levasse em conta os aspectos subjetivos das orientações políticas, tanto do ponto de vista 
das elites quanto do público desta sociedade”. Eles observam que o trabalho de Almond 
e Vera é a referência contemporânea obrigatória no debate sobre o conceito de cultura 
política, e que o objetivo central daqueles autores “era discutir o papel da cultura política 
no funcionamento dos regimes democráticos”. 
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ao termo: “um conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão or-
dem e significado a um processo político, pondo em evidência as regras e 
pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores”.494 No 
mesmo sentido, Álvaro Moisés entende que a ‘cultura política’ envolve, 
entre outras coisas, “a generalização de um conjunto de valores, orienta-
ções para a ação, atitudes e comportamentos políticos, e resulta tanto de 
processos originários de socialização, como da experiência política ao 
longo da vida adulta dos seus membros”.495 

Se, ao invés do conceito de ‘cultura política’, recorrer-se ao trata-
mento dado ao binômio cultura e poder, chega-se igualmente à afirma-
ção de que as ideias usuais nas sociedades têm peso crescente “na esco-
lha de políticas públicas e na elaboração dos argumentos racionais que 
a sustentam”.496 É o que ensina Estevão Martins, para quem cultura é o 
“fator dinâmico de ação, formação e transformação” que, ao enquadrar 
e alterar as relações sociais, “ingressa forçosamente na equação de poder 
como fator decisivo”.497 Para esse autor, a “equação de poder, em especial 
a partir do final do século XX, não pode prescindir da alternativa cultu-
ral, que modifica substancialmente, tanto interna, quanto externamen-
temente, às sociedades e a seus Estados”.498 Trata-se, afinal, do reconhe-
cimento da existência de um “quadro de referência cultural”, entendido 
como “o conjunto das ideias usuais na sociedade, e/ou em seus eventuais 
segmentos”499 que tem impacto sobre as políticas públicas.

Kuschnir, Carneiro e Moisés sustentam que a ‘cultura política’ 
ordena o processo político, e Martins fala de um quadro de referência 
cultural que produz impacto sobre as escolhas políticas e sobre os ar-
gumentos de sua racionalização. Os quatro autores discorrem, portanto, 
sobre os elementos a serem considerados quando da análise do compor-
tamento dos atores políticos. 

Moisés sublinha que a ‘cultura política’ é uma “variável ‘interve-
niente’ que (...) contribui de modo decisivo para explicar por que um 
regime político se consolida, ganha continuidade no tempo e adquire (ou 

494  Kuschnir e Carneiro, 1999.
495  Moisés, 1995, p. 84-85.
496  Martins, 2002, p. 24.
497  Idem, p. 18.
498  Ibidem, p. 20.
499  Ib., p. 31.
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não) estabilidade”,500 ainda que não seja capaz de, sozinha ou isoladamen-
te, produzir a mudança de um regime político. Ou seja, ela sozinha não 
basta para produzir mudanças. De qualquer forma, diz o autor, ela é um 
elemento claramente indispensável para a construção social desse novo 
regime.501 Mais ainda, ela é capaz de assegurar continuidade no tempo 
a esse novo regime,502 “a despeito da existência de conflitos societários 
fundamentais entre os cidadãos”.503 O processo é longo, alerta, e requer 
a “criação de instituições capazes de processar a complexa pluralidade 
de interesses, identidades e objetivos que mobilizam os atores sociais”.504 

Tendo em conta os parâmetros citados e o propósito de buscar 
contextualizar a política africana do Governo Lula, convém, em primeiro 
lugar, concordar em atribuir à política africana o estatuto de política pú-
blica, passível de sofrer o impacto do quadro de referência cultural a que 
Martins se reporta. Aceita essa premissa, será possível especular sobre 
as possibilidades e perspectivas de consolidação e, consequentemente, 
de continuidade da política externa do Brasil para a África, nos moldes 
em que foi formulada pelo Governo Lula, a partir da análise do con-
junto de valores, orientações para a ação, atitudes, crenças, sentimentos 
e comportamentos políticos generalizados que lhe estejam diretamente 
associados. 

Trata-se, portanto, de começar por indagar qual o quadro de re-
ferência cultural que produz impacto sobre a política africana do Brasil, 
para, em seguida, procurar responder se a aparente ocorrência de uma 
nova ressocialização entre negros e brancos no Brasil, reflexo do processo 
de desconstrução do mito da democracia racial e também da superação 
paulatina de práticas racistas no país, assim como a adesão, do conjunto 
ou parte da sociedade, a novos valores que legitimam a luta dos negros 
pela igualdade racial seriam suficientes para assegurar continuidade à 
política africana e, dessa forma, sua conversão em política de Estado.

500 Moisés, 1995, p. 98.
501 Idem.
502 A referência do autor é ao regime democrático. A referência é retirada da obra Os brasilei-

ros e a democracia, em que José Álvaro Moisés consolida alguns de seus principais estudos 
sobre cultura política e democratização, realizados entre 1989 e 1994. Nesse trabalho, seu 
foco de análise é a formação da legitimidade democrática no país.

503 Moisés, 1995, p. 84-85.
504 Idem.
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Quando o tema é democracia e regime democrático, Moisés afir-
ma que “a eficácia dessa consolidação depende, entre outras coisas, do 
modo como o pacote institucional democrático é formulado e apresen-
tado tanto às elites ‘relevantes’ como à massa dos cidadãos, com vistas à 
obtenção do seu consentimento”.505 Novamente, o mesmo pode caber à 
política africana. A conversão da política externa para a África em polí-
tica de Estado irá depender da forma como será formulada, apresentada 
e também implementada, tanto no âmbito do próprio Governo, quanto 
perante a sociedade, com vistas a tentar assegurar sua legitimidade. 

Objetivamente, Martins afirma que “mudanças nas convicções 
normativas, tanto como as modificações nas cosmovisões, provocam 
impacto nas ações políticas”.506 As tradições, inclusive aquelas mantidas 
pelo Estado, sofrem de uma “perda gradativa de atualidade diante dos 
novos desafios que se opõem aos indivíduos e às comunidades”.507 No 
caso das relações com a África, o desafio consistiria em atualizá-las à luz 
do quadro de referência cultural contemporânea, que porventura refle-
tisse eventuais mudanças nas convicções normativas e nas cosmovisões 
da sociedade brasileira.

As referências tanto à cultura política, quanto à relação entre cultu-
ra e poder, servem, portanto, para apontar a importância do que Moisés 
chama da dimensão político-cultural na explicação dos comportamentos 
políticos, sem, todavia, desconsiderar a importância também de outros 
nexos de explicação causal, como, por exemplo, os fatores econômicos.508 

No que diz respeito à política externa do Brasil para a África, fo-
ram historicamente identificados, como visto no capítulo 1, os nexos da 
explicação causal em fatores econômicos e também culturais. Nesse iní-
cio do século XXI, ainda podem ser atribuídas a esses mesmos fatores as 
explicações para a determinação do Presidente Lula de elevar as relações 
com o continente africano à condição de prioridade na agenda de política 
externa de seu governo. Em comparação com o período de lançamento 
da PEI, ou com a reaproximação à África de meados da década de 1970 e 
anos subsequentes, a diferença repousa, porém, no quadro de referência 

505  Ibidem, p. 97.
506  Martins, 2002, p. 35.
507  Idem, p. 36.
508  Moisés, 1995, p. 87.
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cultural que, como se indicará a seguir, reflete sensíveis mudanças nas 
convicções e nas ideias usuais na sociedade brasileira, em particular no 
tocante à questão racial.

Essas mudanças estão explicitadas, por exemplo, nos trabalhos de 
José Augusto Lindgren Alves acerca do impacto sobre a sociedade bra-
sileira das grandes conferências mundiais realizadas na década de 1990, 
às quais se somou a III Conferência Contra o Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban, na 
África do Sul, em 2001. 

No Prefácio de Relações internacionais e temas sociais. A década 
das conferências, Paulo Sérgio Pinheiro aponta, como a principal das 
contribuições daquele ciclo de conferências, a “centralidade dos direitos 
humanos na política internacional das sociedades e dos Estados”.509 Elas 
permitiram a incorporação das perspectivas dos países do Sul na agenda, 
então bastante reelaborada, do desenvolvimento, no sentido de refletir e 
atender às necessidades dos pobres. Especificamente na área de Direitos 
Humanos, à Conferência de Viena, de 1993 seguiu-se a Conferência de 
Durban, que reafirmou e consagrou a relevância e visibilidade do tema 
no âmbito internacional e no contexto nacional, em particular. 

Outro importante subproduto das conferências foi o reconheci-
mento do papel que cabe à sociedade civil e suas organizações na cons-
trução de agendas alternativas para o Estado democrático e, também, na 
democratização das políticas públicas, que devem estar orientadas para a 
proteção dos direitos humanos de todos os grupos sociais.510

Sinal da mudança dos tempos e das mudanças nos comportamen-
tos, Pinheiro registra a realização, em Brasília, mais propriamente no Ita-
maraty, em maio de 1993, portanto, às vésperas da reunião de Viena, de 
uma reunião entre representantes de governo e da sociedade civil, em 
que, pela primeira vez, desde o período da ditadura, essas duas catego-
rias de atores se sentaram lado a lado para a definição de uma agenda 
comum. Ele lembra outro encontro, desta vez em Genebra, na casa do 
Representante Permanente do Brasil, em maio de 2001, que novamente 
reuniu diplomatas e representantes de comunidades afro-brasileiras, to-
dos integrantes do Comitê Preparatório para a Conferência de Durban. 

509  Pinheiro, apud Alves, 2001, p. 17.
510  Idem, p. 18-19.
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No entanto, o desafio da proteção dos direitos humanos mantém-
-se e, segundo Pinheiro, o que é preciso é “enfocar o mundo com o olhar 
e o espírito dos pobres, a partir da realidade dos pobres com o objetivo de 
realizar as mudanças necessárias capazes de provocar impacto positivo 
na vida das populações menos favorecidas e dos grupos vulneráveis”.511 

Em seus comentários, Pinheiro revela o surgimento desse novo 
quadro de referência cultural, em que os pobres e as populações discri-
minadas e vulneráveis se tornam sujeitos de direito e a garantia de prote-
ção de seus direitos uma obrigação do Estado. 

Esse é o quadro geral, que vale para o conjunto de todos os di-
reitos humanos e todas as populações menos favorecidas. No particu-
lar, as Conferências de Viena, de Pequim, sobre mulheres, e sobretudo 
a de Durban contribuíram, no plano nacional, para a formação de uma 
nova cultura política relativa aos direitos humanos, em que a luta contra 
o racismo e, subsidiariamente, a promoção da cidadania da população 
negra figuram como alguns de seus componentes. Para a afirmação, no 
plano interno, dos valores e compromissos acordados particularmente 
em Viena, Pequim e Durban, tiveram papel decisivo as organizações da 
sociedade civil brasileira, especialmente, as organizações do Movimento 
Negro e de mulheres negras, que realizaram, internamente, grande esfor-
ço de sensibilização acerca da situação da população negra no Brasil e, 
consequentemente, também de divulgação e promoção de seus direitos.

A cultura política que se formou no Brasil, sob o impacto das con-
ferências da década de 1990, incorpora, como um de seus componentes, 
o compromisso da sociedade brasileira com a promoção de uma agenda 
em favor da igualdade racial e da luta contra o preconceito e seus efeitos.

 Lindgren sublinha, por exemplo, que os temas das conferências 
sociais cresceram e ganharam relevância no discurso contemporâneo, 
a despeito da propagada ascendência do econômico sobre o político e 
o social. Suas declarações, programas e plataformas devem ser “fontes 
orientadoras de políticas públicas (...) vade mecum de referência para a 
ação cooperativa”.512 Ele recorda palestra proferida pelo então Chanceler 
Celso Lafer, na Escola Superior de Guerra, em agosto de 1992, logo após 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Am-

511  Idem, p. 20.
512  Alves, 2001, p. 41.
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biente (Rio-92), em que este anunciou que o quadro internacional estava 
vivendo uma mudança de paradigma na acepção de Thomas Kuhn, por 
força da “criatividade democrática dos povos, que mudou nossa carto-
grafia”. Essa cartografia, explica Lindgren, referia-se às estruturas men-
tais forjadas ao longo do período do conflito leste-oeste.513 

Além de registrar essa decisiva mudança de paradigmas, Lafer 
também reconheceu que seria preciso “relegitimar em novos moldes a 
perspectiva do Sul na ordem mundial, indispensável para garantir uma 
visão de futuro”, que definia como sendo “a política inspirada por aquele 
mínimo de utopia sem o qual o peso dos fatos e dos condicionamen-
tos não será superado”.514 A relegitimação, por sua vez, passava, para os 
PEDs, pelo seu enquadramento na escala de valores da nova realidade, 
pós-estratégica e pós-westfaliana.

Lindgren considerou proféticas as palavras de Lafer e indicou que, 
se este falasse ao final dos anos de 1990, certamente agregaria ao “rol de 
valores legitimantes das políticas em qualquer parte do globo os elemen-
tos acordados igualmente nas demais conferências sociais”,515 depois da 
Rio-92. 

Nestes primeiros anos do século XXI, a mudança de paradigma 
de que falou Lafer parece ter incorporado os temas acordados na Con-
ferência de Durban e reflete uma nova cartografia, neste caso, associada 
à promoção da igualdade racial e ao repúdio ao racismo, à xenofobia e 
à discriminação racial. Lafer elaborou sobre a ocorrência de um novo 
quadro de referência cultural, internacional, mas que se reconhece igual-
mente no plano interno, cuja visão de futuro e utopia a ele associadas 
têm por base tanto a luta contra a exclusão social, quanto a garantia dos 
direitos humanos, ambas em escala planetária.

Nesse sentido, Lindgren concluiu seu livro com uma discussão 
acerca do surgimento de uma nova cultura que acabaria por compelir à 
realização das recomendações adotadas nos documentos finais das Con-
ferências da década de 1990. Ele corrobora, portanto, o argumento que 
sinaliza o papel das ideias no comportamento dos atores políticos e, em 
particular, do próprio Estado, ao afirmar que, pela ótica da cultura, mais 

513  Idem, p. 287.
514  Ibidem.
515  Ib., p. 288.
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do que pela eficácia política ou econômica, é que essas recomendações 
acabam por impor-se à sociedade internacional. 

No Brasil, o surgimento dessa cultura política remontaria, para 
Lindgren, às manifestações havidas em 1968. Ela se traduziria na exten-
são da noção de uma cidadania consciente a segmentos antes negligen-
ciados nas sociedades e, provavelmente, não teria ocorrido sem “denún-
cias veementes às opressões majoritárias”.516

Ainda segundo o autor, dos remotos anos da década de 1960, até 
toda a década de 1990, a mobilização democrática, oficial e não oficial, 
cumpriu diversos itinerários, no sentido da convergência construída 
com o objetivo de permitir que os objetivos e compromissos acorda-
dos nas conferências sociais pudessem ser alcançados. Esses objetivos 
e compromissos compõem o que o autor chama de “manual da utopia” 
e devem ser “encampados, por um lado, como cartilha de políticas, por 
outro, com maior disseminação, como guia de cobranças legítimas e ma-
nual de participação construtiva, no local e no global”.517

Se, no plano analítico, parece estar consagrado o entendimento de 
que o início do século XXI testemunha um novo quadro de referência 
cultural, que abrange as novas percepções e compromissos acerca das ga-
rantias e promoção dos direitos humanos, é possível, também no plano 
jurídico-institucional, acompanhar a sanção, pelo Estado, do conjunto 
de ideias e valores que o compõem. Interessa, no contexto do presente 
trabalho, a institucionalização de políticas públicas destinadas a assegu-
rar o direito dos afrodescendentes ao exercício pleno da cidadania e a 
utopia de uma efetiva democracia racial no Brasil.

Sobre esse tema, convém lembrar os reflexos da Conferência de 
Durban no regime jurídico brasileiro e nas políticas nacionais, bem 
como, registrar a evolução do comportamento da política externa brasi-
leira sobre a questão racial no Brasil. 

No plano das relações com seus parceiros ou ainda no contexto 
multilateral, não é difícil encontrar exemplos da adequação do Itamaraty 
a essas novas circunstâncias. A diplomacia do País passou a protagonizar 
iniciativas inovadoras, tanto nas Nações Unidas, como na Organização 

516  Ib., p. 324.
517  Ib., p. 326.
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dos Estados Americanos, sempre no campo da promoção da igualdade 
racial e da luta contra a discriminação. 

Exemplos disso são o relatório enviado pelo Brasil ao Comitê In-
ternacional para a Eliminação da Discriminação Racial, em 1995, e a 
ampla participação da sociedade civil, particularmente de organizações 
da área de combate ao racismo e à discriminação racial e à intolerân-
cia, na elaboração do relatório seguinte, submetido ao CERD apenas em 
2003. O relatório de 1995 é importante porque reconheceu, com base 
em dados estatísticos, o quadro de desigualdadee racial e a ocorrência 
de discriminação racial no Brasil, ao mesmo tempo em que se assumia o 
compromisso com políticas destinadas a combater e superar esse quadro. 

Já o relatório de 2003 incorporou os resultados do processo de 
preparação para a Conferência de Durban, que demonstrara a crescente 
mobilização em torno de tema que assumia maior relevância na agenda 
política nacional. Nesse documento, a inovação marcante foi o reconhe-
cimento pelo Estado de que suas políticas universalistas eram imperfei-
tas como instrumento de promoção da igualdade e de combate à dis-
criminação. Pela primeira vez, o Estado brasileiro comprometeu-se com 
a adoção de políticas públicas, para “pôr fim à neutralidade do poder 
público em face da situação racial brasileira”.518 

Mesmo com o reconhecimento de que a Conferência de Durban 
provocou decisivas mudanças no Brasil, sobretudo no tocante ao lança-
mento de um amplo debate sobre a pluralidade etnorracial no país, é pre-
ciso registrar que o processo de preparação da Conferência de Durban 
também já refletia um quadro interno diferenciado, em que as organiza-
ções negras se apresentavam, pela primeira vez, como atores proeminen-
tes na discussão de temas que afetavam diretamente a comunidade negra. 

Em novembro de 1995, as lideranças das organizações negras, 
que organizaram a histórica Marcha Zumbi dos Palmares sobre Brasília, 
haviam entregue ao Presidente Fernando Henrique Cardoso um docu-
mento de reivindicações. No ano seguinte, em 1996, quando da adoção 
do Programa Nacional de Direitos Humanos, o poder público, na esfera 
federal, assumiu nova atitude no tocante à promoção de políticas de su-

518  MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Décimo sétimo relatório periódico relativo 
à convenção internacional sore a eliminação de todas as formas de discriminação racia. Brasília: 
MRE, 2003, p. 7.
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peração do quadro de desigualdade racial verificado no país, ao com-
prometer-se, entre outras ações, de curto, médio e longo prazo, com a 
inclusão do quesito “cor” em todos e quaisquer sistemas de informação 
e registro sobre a população e bancos de dados públicos; com o apoio à 
definição de ações de valorização para a população negra e com políti-
cas públicas; com o desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso 
dos negros aos cursos profissionalizantes, às universidades e às áreas de 
tecnologia de ponta, com o estímulo para que os livros didáticos enfati-
zassem a história e as lutas do povo negro na construção do País e, final-
mente, com a formulação de políticas compensatórias que promovessem 
social e economicamente a comunidade negra.519 

A constituição do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valo-
rização da População Negra, em 20 de novembro de 1995, com o objetivo 
de sugerir ações e políticas de valorização da população negra, é igual-
mente menção obrigatória na indicação desse novo quadro de referência 
cultural, que, do ponto de vista jurídico-institucional, já produzira efei-
tos sobre a Constituição de 1988. Nela, os constituintes haviam afirmado 
o caráter pluriétnico da sociedade brasileira e defendido o respeito às 
religiões de matriz africana; haviam determinado fosse assegurada a pro-
priedade das terras quilombolas a seus habitantes; e, também, que fosse 
considerado o racismo crime inafiançável e imprescritível. 

Em 13 de maio de 2002, foi lançado o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas, destinado a promover os princípios da diversidade e do plu-
ralismo no preenchimento de cargos da administração pública federal e 
na contratação de serviços por órgaõs do Governo.

Essas são algumas das ocorrências que, neste início de século, re-
fletem o surgimento de uma nova cultura política no país, particular-
mente no que diz respeito à afirmação do compromisso do Estado com 
políticas públicas de promoção da igualdade racial. A elas devem ainda 
somar-se a produção contínua e sistemática de literatura e evidências 
empíricas sobre a desigualdade racial no Brasil, pelas próprias institui-
ções públicas, como o IBGE e o Ipea. 

Como comentam Cloves Oliveira e Paula Barreto, é particular-
mente importante esse conjunto de evidências e textos que discutem a 

519  Política Nacional dos Direitos Humanos. 
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desigualdade racial e a percepção do racismo no Brasil diante da tradição 
da década de 1930 até a década de 1970 de não colocar em discurso a 
questão do racismo. Para esses autores, 

O próprio fato de que estejam sendo realizadas pes-
quisas que fazem a população falar ou produzir dis-
cursos sobre o racismo no Brasil indica que existem 
mudanças em curso na regra tácita que recomendava 
não falar sobre esse assunto, pelo menos em público 
e fora dos espaços reservados da casa. Em suma, em-
bora o racismo ainda possa ser considerado um tema 
sensível no Brasil, não há dúvida de que tem se criado 
uma corrente de opinião pública em torno do tema, 
fato que se deve, entre outras coisas, às mobilizações 
lideradas por organizações antirracistas que surgiram 
nas duas últimas décadas do século passado.520

***
É esse o contexto ou o quadro de referência cultural em que as-

sumiu o Presidente Lula, em 1 de janeiro de 2003. Um quadro marcado 
pela rearticulação da sociedade brasileira em torno de medidas que visa-
vam a inclusão social e também racial. São os valores e atitudes represen-
tados nesse quadro que incidirão sobre a formulação e implementação 
da política externa para a África do Governo Lula. São eles os elementos 
que impactarão sobre as escolhas políticas e, em particular, sobre os ar-
gumentos de racionalização da política africana, da mesma forma como 
passaram a ser essas as regras e os pressupostos nos quais o comporta-
mento dos atores políticos deveria estar baseado. 

Antes de chegar ao capítulo seguinte, convém ainda lembrar que, 
nos estudos sobre cultura política, são praticamente obrigatórias as pes-
quisas quantitativas, capazes de oferecer indicadores do grau de interesse 
que um determinado grupo social possui em relação aos assuntos polí-
ticos. Também no que diz respeito às questões raciais no Brasil, nota-se 
um crescente recurso a pesquisas de opinião para aferir o grau de inte-
resse e sensibilização dos membros da sociedade acerca de temas como 
a proposta de cotas para estudantes negros nas universidades brasileiras, 
ou ainda a existência de racismo e suas manifestações na sociedade bra-
sileira. Essas pesquisas são a expressão da cultura política vigente. 

520  Oliveira e Barreto, 2003.
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Do período imediatamente anterior à posse do Presidente Lula, 
em janeiro de 2003, não se conseguiu ter acesso a pesquisas de opinião 
para avaliar a posição dos grupos sociais brasileiros acerca de temas re-
levantes no domínio dos direitos humanos, em geral, e da questão racial, 
em particular. O que havia eram dados estatísticos sobre a situação do 
negro e as relações raciais no país. 

Não obstante, às vésperas das eleições de outubro de 2006, pesqui-
sa de opinião realizada junto a eleitores brasileiros já indicava posição 
nacional, da ordem de 65%, favorável à adoção de políticas de cotas para 
a facilitação do ingresso na universidade e no mercado de trabalho para 
negros e pardos.521 Esse dado será importante para, na Conclusão deste 
estudo, voltar-se à reflexão sobre as perspectivas de manutenção da polí-
tica africana e de sua conversão em política de Estado. 

521  O Instituto Datafolha publicou, em julho de 2006, os resultados de uma pesquisa na-
cional, realizada nos dias 17 e 18 de julho, entre eleitores do país, sobre o Estatuto da 
Igualdade Racial, em debate no Congresso Nacional, e a política de cotas nas universi-
dades. No texto de apresentação dos resultados, o Instituto Datafolha informa que “A 
maioria (65%) do eleitorado brasileiro é favorável a que 20% das vagas em universidades 
públicas e particulares sejam reservadas para pessoas negras e descendentes de negros, 
como prevê um dos capítulos do projeto do Estatuto da Igualdade Racial (...) Um quarto 
(25%) é contra as cotas para os negros nas universidades”. A pesquisa estava combinada 
a uma sondagem sobre a intenção de voto em 3 candidatos à presidência: Lula, Alckmin 
e Heloísa Helena, o que sugere a relevância do tema no contexto da agenda eleitoral. 
Ainda segundo a pesquisa, dos entrevistados que anunciaram a intenção de voto em 
Lula, 69% se disseram a favor das cotas para negros nas universidades e 21% contra, 
os demais eram indiferentes, não sabiam ou não emitiram opinião. Entre os eleitores de 
Alckmin e Heloísa Helena, à época com cerca de 10% de intenções de voto, os números 
eram, respectivamente, 66% e 56% a favor, 29% e 28% contra, e os demais nas outras 
categorias. Uma das conclusões possíveis da pesquisa, segundo a antropóloga Wania 
Sant’Anna, publicada no Jornal Irohin, n.17, é de que a questão das cotas não divide o 
eleitorado nacional. A mesma pesquisa também investigou a opinião dos eleitores sobre 
cotas em empresas públicas e privadas, nos termos previstos no projeto de Estatuto, ou 
seja, 20% no mínimo de vagas reservadas para pessoas negras e descendentes de negros. 
O resultado foi o seguinte, entre os eleitores de Lula, Alckmin e Heloísa Helena, respecti-
vamente: 71%, 69% e 62% a favor, 19%, 27% e 35% contra, e os demais distribuídos entre 
indiferentes e que não sabiam. Segundo Sant´Anna, os dados dessa pesquisa podem in-
dicar uma tendência, entre a população brasileira, favorável às cotas nas universidades 
e no mercado de trabalho.
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