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1. Desmistificando a África

Bibliografia: 

Wolfgang Döpcke; 

Wesseling (Dividir para 
dominar); 

FGV de Bolso – 
Geopolítica da África
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	 África múltipla transnacional 

  Conceito panafricanista: H. S. Willians, WEB 
Du Bois. Além da nação: comunidade cultural, 
transcende as fronteiras e as distinções 
étnicas ou nacionais. Não é ente geográfico. 
Raça negra em todo o mundo. 

 Imaginário aterritorial: Todo descendente de 
africano, sem discriminação residencial, é 
africano. A diáspora se projeta no Pan-
africanismo territorial de M. Garvey ou no 
nacionalismo territorial.

 



África múltipla regional

Institucionalizada em dinâmicas de integração 

r e g i o n a l , p o r a g r u p a m e n t o s d e 

solidariedade geográfica ou interesses.



África múltipla linguística

África dividida pela colonização determinou uma divisão por 

critérios linguísticos:

África lusófona (PALOP);

África francófona 

África anglófona;  



África negra e África branca

• África do Norte, mediterrânea, árabe, branca (pertence à 
Liga Árabe);

• Africa sub-saariana, negra. 

Divididas pelo deserto do saara.



África Una

• Tráfico de escravos, e hoje, migrações de 

trabalho;
• Relações comerciais, rotas do saara;
• Ideologia une (anticolonialismo e pan-

africanismo)
• OUA (1963)





Castro, 2005 - África Subsaariana



Origem Comum Nígero-Congolesa



Geopolítica da África
7 arquétipos: 

Racista 

Paternalista 

Exótico 

Humanista 

Relativista 

Conscientizado 

Solidário



Representações e iconologias: 
afropessimismo (imagens) 

Como escapar dos clichês 

Tráfico de escravos - a hipocrisia da visão 
liberal



Paradigmas de inserção 
internacional (Saraiva)

Teleológico - negativo (afropessimismo) 

Deontológico 

Escatológico



“O discurso da marginalização africana é, cada vez 
mais, uma falácia...a África tem estado 

dialeticamente vinculada pelos processos e 
estruturas internacionais” (Taylor & Williams, 
2004, p.1, in "Africa in International Politics: 

External Involvement on the continent" 



Wolfgang Döpcke 
Os 5 mitos sobre as fronteiras na África 

Mito 1: O conceito de fronteira política é alheio às 
comunidades africanas pré-coloniais e foi 

“importado” do contexto cultural ocidental 



Mito 2: As fronteiras 
coloniais – e, por 

consequência, modernas 
– foram delimitadas na 

Conferência de Berlim de 
1884/85.



“A partilha do interior da África e do 
continente como um todo foi, no final 

das contas, uma questão de 
diplomacia bilateral...A diplomacia 

bilateral atingira o clímax – 
experiência da diplomacia de 
congresso não se repetiria.” 

Wesseling, p. 145. 





O que realmente foi decidido na 
Conferência de Berlim e qual a sua 
relevância para a Partilha da África?  

Se, na Conferência de Berlim, não foi 
realizada a Partilha da África, nem foram 
estabelecidas as regras definitivas para a 
Partilha, quando e como foram 
estabelecidas as fronteiras coloniais?



Mito 3: As fronteiras coloniais foram 
transformadas automaticamente e sem 

contestação em fronteiras dos Estados 
africanos independentes 

 3 contestações: 

Pan-africanismo 

Âmbito francófono 

Irredentismo histórico/ étnico



Mito 4: Por causa da sua artificialidade, 
as fronteiras modernas são ignoradas 
na vida cotidiana e na consciência dos 
homens comuns. Ou, alternativamente: 

as fronteiras modernas inibem, 
efetivamente, o movimento das pessoas 
e, assim, acabaram com a tradição pré-

colonial de migração, contato e 
intercâmbio das populações. 



Mito 5: A delimitação “artificial” 
das fronteiras na África 

representa uma das principais 
causas de conflito entre os 

Estados e dentro deles 



A correspondência entre etnia única 
e Estado foi uma invenção da 

Europa Ocidental do final do século 
XIX e não representa a única forma 

para se construir um Estado estável. 



2. A formacão da identidade 
brasileira

Bibliografia:  

Nina Rodrigues 

Gilberto Freyre 

Florestan Fernandes 

Said



Como o Brasil deve estudar a 
África

Não folclorizar: as questões culturais são fundamentais, mas 
não suficientes; 

Não simplificar: ir além das questões raciais e da discriminação; 

Não confundir a África com uma região do Brasil; 

Atenção com a terminologia, os conceitos e as imagens. 

Lembrar que são 2 temas distintos:  A África e a questão do 
negro no Brasil. 

Lei nº 10.639 de 9/01/2003.



A África Atlântica ocupou papel central 
na formação da sociedade e da economia 
brasileira. O projeto colonial não teria 
êxito sem o trabalho escravo de negros. 

A escravidão e o tráfico atlântico de 
escravos haviam sido os germinadores da 
história comum que uniu o Brasil à África 
do século XVI ao final do século XIX



Angola 

A expulsão dos holandeses 
"A história da expulsão dos 

holandeses deixou evidente que o 
Brasil tinha continuidade fora das 

fronteiras americanas"  (Alencastro)



A história da expulsão dos holandeses 
deixou evidente que o Brasil tinha 
continuidade fora das fronteiras 
americanas 

Complementariedade entre as duas 
margens do atlântico sul para o sistema 
de exploração colonial 

Presença forte de brasileiros emAngola



Tráfico de escravos

A principal questão 
internacional 

A pressão inglesa - lei 
para inglês ver 

Tratados e leis



Concretamente, o ciclo mais longo da 
economia brasileira é o ciclo negreiro (que vai 
de 1550 a 1850). Todos os outros – do açúcar, 

do tabaco, do ouro e do café – são, na 
realidade, subciclos dependentes do ciclo 

negreiro. Nesse sentido, pode-se dizer que a 
construção do Brasil se fez à custa da 

destruição de Angola (ALENCASTRO, Luiz 
Felipe de. Revista História Biblioteca Nacional, 

ano 4, n. 39, dezembro de 2008, pp 18-20)



"Preocupados com nós próprios, com o que fomos e 
somos, deixamos de confrontar o que tínhamos por 
herança da África com a África que ficara no outro 
lado do oceano, tão diversificada na geografia e no 
tempo. No entanto, a história da África - ou, melhor, 
das várias Áfricas-, antes e durante o período do 
tráfico negreiro, faz parte da história do Brasil...os 
quatro séculos de comércio de escravos ligam 
indissoluvelmente os acontecimentos africanos, 
sobretudo os da África Atlântica, à vida brasileira" 
COSTA E SILVA, Um rio chamado Atlântico, p. 236



Fluxode ex-escravos a partir da Revolta dos malês na 
Bahia, em 1835 

Gana ("tá-bom"), Togo, Benin e Nigéria (agudás) 

Cidades abrasileiraram-se 

Verger: "fluxo e refluxo" 1968 

Alberto da Costa e Silva - livro sobre Francisco Félix 
de Sousa, o Xaxá, maior traficante de escravos  de 
Benin para o Brasil 

Vídeo



A passagem de uma política de feitorias para uma de 
colônias estava na lógica dos fatos. Na verdade, a 
colonização europeia da África foi do final do século 
XIX até as independências da segunda metade do 
século XX. A África não se ocidentalizou na mesma 
intensidade que a América. Para as estruturas de 
poder africanas, a venda de escravos era essencial à 
obtenção de armas de fogo. O tráfico era 
indispensável à independência de vária unidades 
políticas africanas, devido ao fortalecimento militar de 
monarquias semi-absolutas e estados em expansão e 
à não penetração do colonizador". Ibidem



As leituras do Brasil - a evolução do 
debate 

Tese evolucionistas. Nina Rodrigues: teoria do 
embranquencimento, darwinismo social, haitianismo 

Oliveira Vianna. Evolução do povo brasileiro (1933). 
Preconceito, mas favorável à miscigenação 

O culturalismo de Gilberto Freyre e a construção do discurso 
da democracia racial 

Florestan Fernandes - a denúncia do mito da democracia 
racial



“Na ternura, na mímica excessiva, no 
catolicismo em que se deliciam nossos 

sentidos, na música, no andar, na fala, no 
canto de ninar menino pequeno, em tudo 

que é expressão sincera de vida, 
trazemos quase todos a marca da 

influência negra” Casa grande & Senzala 



O mito de democracia racial
Conceito de Freyre? 

Autor que escreve pensando no caso dos EUA 

Thomas Jefferson,Tocqueville e a escravidão nos 
EUA 

" o preconceito racial parece-me mais forte nos 
Estados que aboliram a escravidão do que nos 
estados em que ela existe"



•The improvement of the blacks in 
body and mind, in the first instance of 
their mixture with the whites, has been 

observed by every one, and proves 
that their inferiority is not the effect 
merely of their condition of life. (267, 

capitulo sobre “Leis”) 
Jefferson, Observações (Notas) do 

Estado da Virginia: 



O negro faz mil esforços inúteis para se introduzir 
numa sociedade que o repele; dobra-se aos 
gostos de seus opressores, adota suas opiniões e  
aspira, imitando-os, a confundir-se com eles. 
Disseram-lhe desde que nasceu que sua raça e 
naturalmente inferior a dos brancos, e ele não 
esta longe de acreditar nisso, tem vergonha de si 
mesmo, portanto. Em cada um de seus traços, 
descobre um traço de escravidão e, se pudesse, 
aceitaria com prazer repudiar-se inteiro. [376-7]



Racismo comparado entre Brasil e 
EUA

Brasil: preconceito de classe próximo ao de 
raça;racismo de marca; escalas de fenótipos; 
sempre foi parte da historiografia 

EUA:racismo de origem; qualquer 
ancestralidade com negro o torna negro. 
Você é branco ou negro, não há mulato; sem 
reconhecimento na história



Libéria

Inspirada nos EUA. Capital Monróvia 

American colonization society 1821-22 

Diáspora patrocinada  

Independência 1847



Estudos comparados

Brasil,EUA e África do Sul 

Homogeneidade das elites e conflitos 
étnicos 

Hanchard 

José Murilo de Carvalho



Modernismo

A visão otimista da miscigenação 

Transformação nacionalista cultural e 
econômica - Brasil diferente e melhor do 
que a Europa e EUA;  caminho para 
industrialização



"Era como se o Brasil, na esteira dos 
movimentos literários modernistas que 

tinham buscado descobrir a originalidade  
brasileira e cortar o cordão umbilical 

europeu, subitamente se conscientizasse  
do valor dos traços culturais que tinham 

vindo da África" Roger Bastide, citado em 
Dantas, Vovô Nagô e papai branco,  p. 

150.



" Os resultados da investigação que fiz…
demonstram que essa propalada "democracia 

racial" não passa, infelizmente, de um mito social.  
E um mito criado pela maioria e tendo em vista os 
interesses sociais e valores morais dessa maioria; 
ele não ajuda o ‘branco’  no sentido de obrigá-lo 

a diminuir as formas existentes de resistência a 
ascensão social do 'negro'; nem ajuda o 'negro' a 
tomar consciência realista da situação e a lutar 
para modifica-la" Florestan Fernandes, o negro 

no mundo dos brancos, p. 60-62



Parte 3. A PEI e a "descoberta 
da África"

Bibliografia 
Jerry Dávila 

Sombra Saraiva



A PEI e a "descoberta" da África

Sombra Saraiva: 0 longo período afônico -        

"O fim do século XIX e a primeira parte do século 
XX foram de equidistância nas margens do 
Atlântico Sul. A África curvou-se à colonização 
europeia enquanto o Brasil voltava-se para seus 
projetos domésticos, para o Rio da Prata, para o 
gigante que se elevava na América do Norte."



Antecedentes: 1946 - 1961 

Jânio Quadros: "O Brasil é a ponte entre a Europa 
metropolitana e a os africanos flagelados" 

"Quadros iniciou, de fato, a dimensão africana da 
política externa brasileira. O Brasil abriu embaixadas 
em Gana e Senegal em 1962...mas aqueles anos foram 
também marcados por ilusões forjadas no Brasil 
acerca da africanidade brasileira. Essa construção 
mostrou-se frágil e oblíqua."(Saraiva, p.18)



4 grandes áreas de inserção do 
Brasil na África

Nasserismo e diálogo com não-alinhados 

África Atlântica 

África do Sul 

Territórios portugueses



Lógica da Guerra Fria

Tabuleiro da África Austral(mapa) 

Cuba, com financiamento soviético, envia 
tropas para Angola 

EUA e potências europeias apoiam 
África do Sul e Portugal



Hotel trópico - Jerry Dávila

Discurso culturalista: democracia racial e 
lusotropicalismo 

Casos: Gana, Senegal, Nigéria e Angola



“Todos os dados indicam a distribuição 
profundamente desigual de recursos econômicos, 

educacionais e políticos, que permanecem 
esmagadoramente concentrados nas mãos dos 

brasileiros de descendência europeia. O mito disfarça 
a desigualdade  e a discriminação, em contraste com 

os símbolos visíveis de discriminação e segregação em 
sociedades como os Estados Unidos e a África do 

Sul. Nesse sentido, ele reforça a discriminação, tanto 
porque ajuda a escondê-la por trás de uma auto 

imagem nacional positiva, quanto porque dificulta a 
mobilização das vítimas do mito.” (Dávila, p.12)



"O erro estava em aceitar a noção de Freyre 
de que as colônias africanas de Portugal 
mostraram possível o homem branco viver 

em paz e com a possibilidade de participar 
de igual para igual com o nativo, o que 
significava admitir a premissa de que a 

forma de colonialismo de Portugal era moral 
e substantivamente diferente de outras 
formas de colonialismo” Dávila, pág.20 



"Na esteira das guerras de libertação, 
Portugal travou uma campanha feroz para 

reduzir a oposição estrangeira a seu 
governo colonial. O caráter e a intensidade 
da resistência portuguesa à descolonização 

criaram um dilema para os brasileiros: que 
parte de suas raízes deviam apoiar – a 
portuguesa ou africana?" Dávila, p.21 



Freyre

Dupla influência: 

Autoridades portuguesas e seus aliados 
nas comunidades étnicas portuguesas  

Africanistas 



 "As ideias de Freyre foram um impasse para os 
políticos brasileiros interessados em relações com 
a África, porque ele havia ajudado a popularizar a 

visão de que as contribuições africanas para a 
cultura e sociedades brasileiras eram positivas, 

justificando assim o desenvolvimento de relações 
no outro lado do Atlântico. Mas, ao privilegiar 

hierarquicamente os portugueses como 
catalisadores dessas relações, Freyre influenciou 

o governo brasileiro a dar um apoio custoso às 
guerras coloniais de Portugal" Dávila, p.27



   "O governo português agarrou-se a Freyre como uma 
figura que podia oferecer uma justificativa moderna e 

atraente -antirracista e envernizada com o linguajar das 
ciências sociais - para seu projeto colonial. por sua 
vez,Freyre encontrou um patrocinador no governo 
português e se baseou naquilo que viu nas colônias 

portuguesas da África como um laboratório atual para 
demonstrar os processos de mistura cultural e racial no 

Brasil colonial que ele tinha descrito. Esse relacionamento 
iria definir a obra de Freyre e sua política cada vez mais 

conservadora e daria forma ao caráter das últimas 
décadas do colonialismo português." Dávila, p.28



Gana



Gana
Souza Dantas Embaixador em Gana, 
"África difícil, uma missão condenada" 

A prova da democracia racial brasileira 
residia no fato de que um brasileiro de 
qualquer cor poderia representar o país 
diante de africanos. Por isso a escolha de 
um embaixador negro seria uma forma de 
racismo inverso



A ilusão da esquerda 

O IBEAA (Cândido Mendes) e  Maria Yedda Linhares 
- Conferência em Gana a convite de Nkrumah 

 “A África era um símbolo da mudança num meio 
intelectual comprometido com medidas 
desenvolvimentistas que iam da industrialização até a 
reforma agrária e que definiam sucesso como 
capacidade do Brasil sair da sombra dos Estados 
Unidos e se tornar um líder mundial por conta 
própria” Dávila, p.71



Anos 1960

Teorias estruturalistas; CEPAL;  

Deterioração dos termos de 
trocas;dependência; centro- periferia 

Bandung, não-alinhados, UNCTAD, 
terceiro-mundismo



Nigéria - a embaixada mal-assombrada



Senegal



"Para se opor à retórica do 
lusotropicalismo e da democracia racial, 

Senghor incentivava a latinidade em 
comum ao Brasil e às colônias francesas 
e portuguesas na África, além de apoiar 

a ideia de uma comunidade afro-luso-
brasileira, nos mesmos moldes da 

Commonwealth" Dávila p.146 



Angola



Como Angola era a maior colônia de Portugal, sua 
guerra dominou a reação internacional. Pouco depois 

da rebelião no país, as guerras de independência 
tiveram início nas outras colônias portuguesas, sob a 
liderança de Amílcar Cabral, o Partido Africano para 

a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde 
(PAIG) começou sua rebelião armada em 1962, e a 

FRELIMO em 1964. A reação do governo de Salazar 
foi aumentar o recrutamento militar e obrigar as 

forças armadas a lutarem simultaneamente em frentes 
múltiplas em Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.



Matéria de jornal de Luisiana 
EUA apoiam a conspiração vermelha na África. 

“O governo promove a igualdade racial internamente e 
ao mesmo tempo estimula a dominação negra na África. 
A derrocada do governo português em Angola e outras 

partes da África é o objetivo primordial da Rússia 
soviética e da China vermelha. Seus propagandistas 

atacam os portugueses sem cessar. O motivo por trás 
do ódio comunista é óbvio. O governo do primeiro-

ministro Salazar em Portugal é fortemente 
anticomunista. Além disso, Portugal é membro da OTAN 

e há  muito tem boas relações com os EUA e o 
Ocidente.”



 "O caso português é único. Nossa nação formara-se 
à base do consentimento dos povos que viviam felizes 
num convívio tipicamente português multirracial como 
no Brasil e que nós considerávamos a solução entre o 

racismo preto e o racismo branco. Não havia em 
nossos territórios nem discriminação, nem exploração, 
nem coação. Até que Angola começou a ser invadida 

por homens, armas e ideias, tudo do estrangeiro. 
Havia ali a paz portuguesa do tipo lusotropical a que 
se refere Gilberto Freyre " resposta de embaixador 

português a San Tiago Dantas, que explicava 
necessidade brasileira de condenar Portugal na ONU



Visão global da PEB para 
a África



Idas e vindas da PEB

61-64. Aproximação inicial com a PEI 

O recuo pós-golpe e o Atlântico anti-comunista : 
64-69 – recrudescimento das posições pró-
Portugal; Apoio a Portugal salazarista; ameaça 
comunistas. Brasil deveria imunizar a região 
atlântica 

A reafirmação da política africana do Brasil: (1975 
-1990); Visita do Ministro Gibson Barboza a 9 
países africanos em 1972



Superação gradual do comércio quase 
exclusivo com a África do Sul pelo intercâmbio 

crescente com outros dois novos parceiros 
atlânticos(Nigéria e Angola); fim do 

alinhamento a Portugal, cooperação com 
países socialistas; o comércio passou de US$ 

130 mi em 1970 para US$ 3,3 bi em 1985, as 
exportações para a África do Sul despencaram 

de 90% para 6% do total para a África.



Porque o regime militar reativou a 
política africana? 

Fundamentos: 
A) Projeto nacional-desenvolvimentista 

B) Vulnerabilidade energética (Nigéria e Angola); 
pragmatismo responsável -Geisel 

C) Estímulo a relações econômica e pacíficas (sem 
militarização e influência de potências estrangeiras) 
D)Novas vinculações com países lusófonos, fora da 

órbita luso-brasileira 



 "Desde o final de 1972,  ficara claro no Itamaraty que 
não havia mais lugar para uma política ambígua que 
tratasse cortejar Portugal e África negra ao mesmo 
tempo. Os anos seguintes marcaram a inflexão 
brasileira para a África portuguesa. As crises do 
petróleo, A Revolução dos Cravos em Portugal, as 
próprias transformações do sistema internacional e 
a eficácia do método do “pragmatismo ecumênico e 
responsável” de Geisel permitiram a opção brasileira 
pelas independências em Angola, Moçambique, 
Cabo Verde e Guiné Bissau.” (SARAIVA, 2011, p.45)



A partir de 75, a inflexão da PEB para 
a África ficou mais evidente. Ela levou 

o presidente Figueiredo à África em 
1983, tendo sido esta a primeira visita 

oficial de um presidente sul-
americano à África negra



4. A PEB para a África após a 
redemocratização 

Bibliografia: 
Saraiva 

Altemani & Lessa (temas e agendas); 
Cervo & Bueno; 

Visentini & Pereira; 
Barreto 



Sarney - continuidade, com ênfase na 
agenda de direitos humanos e segurança 

Anos 1990 - o distanciamento neoliberal 
(Collor e FHC)



Renovação das credenciais 
diplomáticas - Foco nos DHs

Discurso de Sarney na AGNU - apoio à independência da 
Namíbia e condenação ao apartheid 

Visita de Sarney a Cabo Verde, Angola e Moçambique 

Sanções ao apartheid 1986 

Condecoração de Desmond Tutu 

1986 - Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, face a 
ameaça nuclear da África do Sul 

CF 1988 - a constituição cidadã



 Acordo entre EUA e URSS (Reagan e 
Gorbachev) para saída de tropas 
cubanas de Angola se África do Sul sair 
da Namíbia 

Mandato da Namíbia para a ONU e 
Independência da Namíbia em 1990 

UNAVEM - missão de verificação em 
Angola, com observadores brasileiros



Os anos 1990 e o silêncio atlântico

Adesão aos ditames do consenso de Washington, 
privatização, busca de investimentos 
internacionais – o Brasil se volta para as 
economias desenvolvidas e a África se afunda em 
crises humanitárias, com as marcas sangrentas da 
Guerra civil da Somália e o Genocídio em Ruanda. 
O processo decisório brasileiro deixou-se 
dominar pelo “afropessimismo"



No contexto do fim da Guerra Fria e da 
criação do Mercosul, em 1991, a África foi 
considerada um cenário secundário, nos 
marcos de uma diplomacia baseada numa 
visão primeiro-mundista e neoliberal da 
globalização. O número de diplomatas 
brasileiros na África diminuía 
constantemente, como lembra Flávio Saraiva: 
em 1973 era de 25, atingindo 34 em 1989 e 
caindo para 24 em 1996, já na gestão FHC.



Collor -Rdonhece resolução dos problemas na 
África Do Sul e Namibia e recebe o recém-libertado 
Mandela. Angola permanece em guerra. 

Conflitos na Somáliia e Líbia 

Itamar - foco em países prioritários: África do Sul, 
Angola e Nigéria 

Reativa Zopacas 

Encontro de chanceleres da língua portuguesa em 
Brasília



FHC 

Participação em missões de paz Moçambique e Angola 
Cooperação no campo das políticas públicas (AIDS e 

quebra das patentes) 
Visita Angola e África do Sul 

Política de alívio da dívida - 1996 
Acordo quadro Mercosul - África do Sul - 2000 



Desconstruindo o mito
FHC foi o primeiro presidente a reconhecer o racismo 
no Brasil 

Visita de Mandela - polêmica "fazer a África do Sul o 
que fez o Brasil" 

Políticas públicas para questões raciais: cota racial e 
ação afirmativa 

Seppir - Secretaria especial de políticas de promoção 
de igualdade racial  

lei 10639 de 2003



5. Os desafios do século XXI: O 
atlantismo brasileiro e a África parceira

Bibliografia: 

 Sombra Saraiva 

Amado Cervo (Formação  dos conceitos) 

Cervo & Bueno 

Visentini & Pereira. A política africana do 
governo Lula



"O que ficou da África Atlântica no Brasil das 
primeiras décadas do século XXI? Muito ficou, 
mas tanto foi transformado...o atlantismo foi 

transmutado pelo discurso culturalista. 
Moveu-se da economia do tráfico de pessoas 

para a cultura afro-brasileira. Ao longo da 
segunda metade do século XX migrou para 

geopolítica...emerge um atlantismo de reparo 
da dívida histórica" Saraiva,p.15



O século XIX foi da Europa, o século XX 
dos EUA e o século XXI tem de ser do 
Brasil e dos países africanos" Lula



Conceitos
Saraiva defende a tese de que há o atlantismo brasileiro, em 
contraste com o mediterranismo europeu elaborado por 
Fernand Braudel. Esse atlantismo se revela, principalmente 
na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 
(ZOPACAS) em contraste com a atlantismo militar da 
OTAN 

África parceira: identidade mútua e as aspirações de 
autonomia decisória animam os movimentos das diplomacias 
e dos empresários e das sociedades civis organizadas. 

Política africana multidimensional (Visentini)



“Se a escravidão foi o coração que fez 
pulsar a organização social da colônia 
portuguesa nos trópicos e se tornou o 
amálgama da organização do Estado 
imperial no século XIX, foi também ela que 
produziu a sociedade dos desiguais, dos 
meio-cidadãos e de uma das mais 
perversas ordens sociais assimétricas já 
verificadas na história das Américas" 
Saraiva, p.111



“Atores internacionais de toda ordem, cada 
vez menos ong’s humanitárias de países 

ricos e cada vez mais atores econômicos e 
estratégicos globais querem dividir, com os 
africanos, balanços e projeções que já se 

preparam, no seio dos institutos africanos e 
mundiais, acerca da última fronteira 

territorial da internacionalização econômica 
do capitalismo.” (SARAIVA, 2011, P.59) 



Fundamento da PEB: o discurso 
culturalista que orientava a ação 
brasileira na África nos anos 1960 e 1970, 
foi substituído pelo reconhecimento da 
dívida histórica brasileira.



A identificação das lideranças africanas 
contemporâneas com o discurso do 

presidente Lula é bastante diferente das 
imagens anteriores construídas pelo Brasil 

na África. Em décadas anteriores, 
políticos, militares e empresários 

brasileiros, nem sempre com a aquiescência 
da parte africana, fizeram uso do idioma da 

solidariedade cultural (Saraiva, p.111) 



A PEB africana de Lula esteve alinhada às políticas sociais 
praticadas no Brasil, o que garantiu legitimidade ao 
discurso de reparo da dívida, ao contrário do discurso 
mítico democracia racial no Brasil 

Argumento central: a PEB para a África se tornou política 
de Estado, o que vai evitar as oscilações que marcaram 
nossas relações no século XX 

Jerry Dávila ainda acha que a África é uma abstração para 
o Brasil, uma tela sobre a qual as aspirações nacionais e os 
valores raciais brasileiros foram representados  

Conclusão do livro



A África (em conjunto) é o quarto 
parceiro comercial do Brasil depois de 
China, EUA e Argentina 

37  embaixadas e missões permanentes 

6% da pauta comercial (US$ 20 bi) em 2011 

Atinge US$ 26 bi em 2012 (cresce 85% em 6 
anos)



Cooperação sul-sul
O discurso de um regime simbólico; discurso de 
não-ingerência, não uso de condicionalidades 
políticas e na parceria e horizontalidade 

Contraste entre CNS e CSS (quadro Mawdsley) 

Continuidade da lógica terceiro-mundista pela 
CSS (discursivo) 

O terceiro mundo hoje equivale ao Sul Global; 



Cooperação Sul-Sul 

CPLP -ponta de lança da política 
africana do Brasil 

ZOPACAS - estratégia militar e pré-sal



Diplomacia social e comercial

Política de cooperação internacional do Brasil 
caminha junto com seus interesses econômicos e 
sociais (projeto global de cooperação sul-sul); 
Educação, analfabetismo, acordo ortográfico, 
agricultura, saúde, petróleo e gás, infraestrutura 

Há componente material junto à força do 
imaterial. Há economia política e pragmatismo.



Internacionalização das empresas brasileiras 

Fiocruz - AIDS e doenças tropicais ; escritório em 
Maputo, Moçambique 

Embrapa - expertise agrícola, escritório em Gana. ; 
iniciativa do Algodão (cotton-4: Benin, Burkina Faso, 
Chade e Mali) 

Petrobrás: presente em Angola desde 1970. Nigéria 
desde 1998. Expansão: Tanzânia, Líbia, Moçambique, 
Senegal



BNDES - linhas de financiamento para construtoras 

Vale - mais funcionários na África. Carvão em 
Moçambique. Projeto que vai transformar Moçambique no 
segundo maior produtor (projeto do corredor de Nakala); 
Presente em Angola, Guiné, África do Sul e Congo 

ABC - gestora de iniciativas de cooperação técnica 

SEBRAE - escritório em Angola, atividades em 
Moçambique e África do Sul 

SENAI - centros de formação em Angola,Cabo Verde e 
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique



Angola - com forte presença brasileira, fluxo de 
exportação superou o fluxo para África do Sul 
e Nigéria 

África do Sul - exportação de produtos com 
alto valor agregado (82,4% de manufaturados) 

Amplo campo de cooperação na área de defesa 
e C&T 

Moçambique -ProSavana (cooperação 
trilateral) e vários projetos (dissertação)



Geometria variável e Mecanismos inter-regionais

Parceria estratégica com a África do Sul  
(potência regional)  

IBAS 
BRICS 

G4 
Acordo de comércio preferencial com o Mercosul (2009)



CPLP

Ponta de lança de presença brasileira na África 

240 milhões de pessoas em 4 
continentes:Portugal, Timor Leste, Guiné 
Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Moçambique e Angola 

Curso para diplomatas africanos



OIs africanas
União Africana (UA) 

SACU - União Aduaneira da África Austral (AS + BLNS) 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) 

Comunidade Econômica dos Estados da África Oriental 
(ECOWAS)  

Nova Aliança para Desenvolvimento da África (NEPAD) no 
âmbito da UA



NEPAD
2001 - responsabilidade das lideranças para um novo patamar 
da inserção internacional africana 

Caminho autóctone para o desenvolvimento africano.  

Renascimento Africano na governança sincrética 

A crise econômica -região que mais cresce no mundo 

Programa de ação: 7%; taxa de pobreza pela metade (2015)e 
escolaridade total 

Democracia, infraestrutura,miséria, educação, saúde



Afro-otimismo

Freedom house - diminuição de 14 para 5 
conflitos 

Recebe hoje mais investimento do que 
ajuda 

8 economias das 20 que mais cresceram 
de 2000 a 2010



Cúpula ASA
América do Sul - África 

Primeira cúpula em 2006, em Abuja, na Nigéria; 
segunda em 2009, em Isla Margarita, Venezuela; 
terceira na Guiné Equatorial, em fevereiro de 
2013 

Declaração de Abuja, plano de ação e 
ASACOF



Governo Dilma 

Críticas iniciais de descontinuidade 
Perdão da dívida de países; 

estímulo para presença mais forte 
das empresas brasileiras 

Addis Adeba e agência de 
cooperação (vídeo)



Questões atuais
Primavera árabe 

Terrorismo 

Perdão da dívida 

Narcotráfico internacional 

Presença chinesa 

Golpe em Guiné-Bissau



Muito obrigado! 
Email: 

pablo_saturninobraga 
@yahoo.com.br


