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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.
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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.
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“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.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   51 14/05/2019   01:03



52

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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