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RESUMO 

 

Essa dissertação tem o objetivo de analisar a relevância das ideias de raça e racismo no processo 

de expansão da Sociedade Internacional. A relevância dessas ideias foi historicamente 

caracterizada pela invisibilidade dentro do campo de estudos das Relações Internacionais, com 

a Escola Inglesa dentro disso. No surgimento desse campo de estudos não é evidenciada 

nenhuma preocupação com todas as diferentes controvérsias surgidas com os movimentos de 

expansão dos países europeus para outros contextos geográficos e populacionais. Desde a 

década de 1980, diferentes vertentes criticam tudo isso, refletindo, a partir do conceito de 

civilização, sobre os processos de colonização que a maior parte dos países do mundo hoje 

enfrentaram. Esse artifício teórico, entretanto, não deu tanto espaço para a reflexão sobre o 

processo de reconhecimento dos países latino-americanos, posto que esses seriam “colônias 

brancas nas Américas”. Mais recentemente, alguns autores começam a refletir sobre isso e 

mostram a necessidade de se pensar mais na ideia de discurso civilizatório do que somente em 

civilização, posto que observar simplesmente as diferenças formais informa muito pouco sobre 

a complexidade dos processos sociais e das diferentes ideias que estruturavam a estrutura de 

pensamento da época. Assim, começando da contextualização e crítica dos pressupostos mais 

ortodoxos da Escola Inglesa, passando pela crítica pós-colonial e decolonial, esse trabalho 

busca evidenciar a importância das ideias de raça e racismo dentro do processo de expansão da 

Sociedade Internacional realizando uma grande discussão teórica. Parte-se da hipótese de que 

as ideias de Raça e Racismo são constitutivas da Sociedade Internacional, tendo sido 

instrumentalizadas junto da ideia de civilização para a aferição de um padrão que permitiria a 

entrada e permanência dos Estados na Sociedade.  Para melhor visualização do problema 

investigado, o trabalho propõe a análise do processo de entrada e permanência no Brasil na 

Sociedade Internacional, analisando, principalmente, o período entre 1808-1889, atravessando 

o fim do período colonial, a independência e todo o período chamado de Brasil Império. 

Verificou-se uma interconexão muito estreita entre as ideias de civilização e de raça que deu 

espaço para a criação de ideias e instituições que reiterassem concepções que hoje são 

consideradas racistas, desde o âmbito político-institucional, social e cultural. 

Palavras-Chave: Escola Inglesa das Relações Internacionais; Raça e Relações Internacionais; 

Pós-Colonialismo e RI; teorias decoloniais e RI; Brasil colônia e Império; Raça e Relações 

Internacionais. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the relevance of ideas of race and racism on the process of the 

International Society. The relevance of these ideas has historically been characterized by 

invisibility within the field of International Relations studies, and within this, the theoretical 

field of English School has not developed differently. When this field of studies was founded, 

it hadn’t even indicated the concern with all the different controversies that have arisen with 

the expansion movements of European countries to other geographic and population contexts. 

Since the 1980s, different authors have criticized this issue, reflecting on the colonization 

processes that most countries in the world today have faced. Within these reflections, the 

concept of civilization becomes fundamental to make understand the formal dimension of 

acceptance or non-acceptance in the International Society. This theoretical artifice, however, 

did not give so much room for reflection on the process of recognition of Latin American 

countries, since these would be "white colonies in the Americas." In recent times, researchers 

begins to reflect on this and shows the need for thinking more about the idea of civilizational 

discourse, than merely on the concept of civilization, given the fact that simply observing the 

formal differences informs very little about the complexity of social processes, and the 

interlocking of the different ideas that structured the structure of thought of the time. Thus, 

starting from the contextualization and critique of the more orthodox assumptions of the English 

School, through the postcolonial and decolonial critique, this work seeks to highlight the 

importance of the ideas of race and racism within the process expansion of the International 

Society. It starts from the hypothesis that the ideas of Race and Racism are constitutive of the 

International Society and have been instrumented with the idea of civilization to gauge a pattern 

that would allow the entry and permanence of the States in the Society. For a better visualization 

of the problem investigated, the paper proposes the analysis of the process of entry and 

permanence in Brazil in the International Society, analyzing, mainly, the period between 1808-

1889, crossing the end of the colonial period, independence and the whole period called 

Brazilian Empire. The research found a close interconnection between the ideas of civilization 

and of race, that gave space for the creation of ideas and institutions from the political-

institutional, social and cultural scope that reiterated conceptions that today are considered 

racist. 

Keywords: English School of International Relations; Race and International Relations; Post-

Colonialism and IR; decolonial theories and IR; Colonial Brazil and Brazilian Empire. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dois grandes ensinamentos do saudoso professor e mestre Otávio Dulci sobre o 

processo de escrita de dissertação vão direcionar a escrita dessa seção: em primeiro lugar, em 

uma dissertação se busca que o pós-graduando teça um trabalho em que ele demonstre 

conhecimento teórico sobre aquele campo de estudos e analise determinado fenômeno social. 

Não se têm grandes pretensões de aventuras teóricas ou que se crie novos conceitos e 

paradigmas como em teses de doutorado. Junto a esse conselho, Otávio já trazia um outro: nesse 

espaço da introdução do trabalho, você explicará para aquele leitor ou leitora o seu caminho de 

escrita. Para além de se pensar no conteúdo de cada capítulo, você indicará quais foram os 

percalços que você enfrentou, quais foram os achados que você teve e quais foram as limitações 

que você percebeu. Essa escrita, mais do que tudo, direciona a pessoa para saber o que vêm em 

seguida e mostra como o processo científico é dinâmico. O amadurecimento profissional 

caminha junto a um amadurecimento pessoal. 

 “Sonhei com as cores de Debret” é um excerto do samba-enredo da escola de samba 

Acadêmicos do Grande Rio do ano de 2009, ao se pensar sobre o “ano da França no Brasil”. 

Jean-Baptiste Debret é um dos maiores nomes artísticos responsáveis pelo registro, através da 

pintura, o cotidiano do Brasil colonial e imperial, mais especificamente no Rio de Janeiro. No 

contexto desse trabalho, entretanto, essa frase diz mais do que somente uma homenagem ao 

pintor. Debret chega ao Rio de Janeiro com a Missão Artística Francesa em 1816, a convite da 

Família Real Portuguesa para se registrar a nova Metrópole. Em 1808, com a transmigração de 

toda a Corte para o Rio de Janeiro, um conjunto de medidas foram tomadas para dar à cidade a 

“cara” de uma Metrópole – com toda a polissemia que esse termo pode carregar. Debret e suas 

“cores” chegam na busca por apresentar um novo Rio de Janeiro, uma cidade esteticamente 

civilizada. 

 A busca por se civilizar a cidade passava pelas amplas reformas arquitetônicas, pela 

criação de postos de trabalho, pela criação de novos espaços para celebração da arte, pela 

mudança de hábitos, pela retirada da chegada dos navios negreiros das ruas principais e, 

também, pelo afastamento do elevado contingente populacional negro do centro da cidade. Se 

fizermos o exercício de se pensar na sociedade da época, essa situação se torna entendível: em 

sua imensa maioria, os africanos e afro-brasileiros no país eram escravizados. Isso era permitido 

a partir de uma justificativa religiosa e social que relegava os negros a um status de sub-
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humanidade, dando a eles a passibilidade de serem escravizados e comercializados, com o 

mesmo trato de quaisquer outras mercadorias. 

 Um dos maiores, senão o maior, genocídios da história humana se deu no processo de 

migração forçada dos escravizados africanos para as Américas nos navios negreiros. O 

chamado “Atlântico Negro” testemunhou um sem número de mortes por privações, suicídios e, 

mais do que tudo, da capacidade humana de se se submeter outrem à processos de indignidade 

e miséria sistemática e deliberada. Ao mesmo tempo, essa foi uma das atividades que mais 

contribuiu para o crescimento econômico do Brasil. Sabe-se hoje que, por vezes, o tráfico 

negreiro, nas condições desumanas em que ocorria, fora mais rentável que a própria escravidão. 

 Pensamentos como esses que endereçam a escrita desse trabalho. A necessidade de se 

pensar sobre uma história da população negra brasileira se dá de maneira bastante efusiva até 

os dias de hoje em quem, mais de 200 anos depois da chegada de Debret, as desigualdades 

raciais ainda escancarem situações tão alarmantes em relação à realidade social do país. 

 Meus vínculos pessoais com a questão também se ressaltam. Ter a vivência racializada 

no Brasil faz com que o pensamento sobre as problemáticas sociais seja instigado por temáticas 

que sejam mais sensíveis em relação a minha vida. Isso permitiu um incomodo inicial com uma 

questão bastante forte: o campo de estudo das Relações Internacionais (RI), sem dúvida alguma, 

se desenvolveu deixando de lado a assimilação das discussões sobre raça e racismo ao se pensar 

sobre os fenômenos internacionais. Nos últimos 20 anos, uma nova gama de contribuições 

teóricas que se debruçaram a pensar sobre isso têm diagnosticado os diferentes motivos pelos 

quais esse quadro se deu. Os motivos se dão desde a busca pela autonomia e afirmação das RI 

enquanto campo de estudos até mesmo ao processo de abandono e invisibilização da questão 

racial que as ciências acabaram por atravessar após o fim da Segunda Guerra Mundial. Dentro 

desse quadro está a Escola Inglesa, que é uma das vertentes teóricas exploradas aqui. 

 Os autores e autoras que pensam de maneira crítica sobre raça e racismo advogam, 

constantemente, a necessidade de se abordar essas variáveis como instrumentos metodológicos 

para se entender realidades sociais que muitas vezes são ignoradas e apagadas. A leitura desses 

pesquisadores já encaminha ao entendimento da proposta de pesquisa que fora trabalhada aqui. 

Sem dúvida alguma, o processo de definição da temática de investigação, bem como o 

problema, a hipótese e os objetivos são, sem dúvida, momentos de se deparar com uma escolha 

que acompanhará o pesquisador durante cerca de um ano do processo de elaboração do trabalho. 

 A leitura de diferentes vertentes teóricas contribui muito para que um problema de 

pesquisa seja formulado. O contato mais forte com as teorias decoloniais permitiram uma nova 
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maneira pela qual é possível que se interprete o mundo. O exercício do “giro decolonial” abre 

possibilidades de entendimento que nem sempre estão tão óbvias em outras perspectivas e 

campos teóricos. Dessa maneira, esse trabalho buscou promover um encontro de se juntar dois 

grandes caminhos teóricos para se pensar em uma mesma temática: o processo de expansão da 

influência cultural, política e econômica europeia para outros contextos do mundo. 

 O trabalho partiu da seguinte hipótese: As ideias de Raça e Racismo são constitutivas 

da Sociedade Internacional, tendo sido instrumentalizadas junto da ideia de civilização para a 

aferição de um padrão que permitiria a entrada e permanência dos Estados na Sociedade 

Internacional. O Brasil, nesse contexto, aparece como um caso que permitiria a verificação 

dessa hipótese de pesquisa. Seguido a isso, se desprendem três objetivos específicos 1) levantar 

e revisar o aparato teórico sobre a expansão da Sociedade Internacional, buscando estabelecer 

balizas sobre o desenvolvimento do conceito e da discussão, seja em seu âmbito mais canônico 

quanto em seu âmbito mais crítico, traçando também seus elos com a ideia de civilização; 2) 

discutir conceitualmente as ideias de Raça e Racismo de modo a sinalizar, dentro desse campo 

teórico, elementos importantes para se entender como elas são importantes para o fenômeno de 

constituição e expansão da ordem internacional; 3) discutir o esforço da política externa e 

interna brasileira para a inserção do país dentro da Sociedade Internacional. Para se realizar 

essa discussão, o trabalho se dividiu em quatro capítulos, sendo o último de caráter mais 

analítico e conclusivo.  

 No capítulo 01, a intenção foi de se apresentar conceitos importantes da Escola Inglesa 

das Relações Internacionais. A partir da obra Sociedade Anárquica de Hedley Bull, foi possível 

se pensar sobre o processo de expansão da Sociedade Internacional. Dentro disso, foi feita uma 

discussão teórica desde as abordagens mais canônicas até às abordagens mais críticas, refletindo 

também sobre o conceito de civilização. Leituras a autores como Gerrit Gong, Andrew 

Linklater, Edward Keene endereçam o pensamento nessa parte do trabalho. É a partir dessas 

perspectivas mais críticas que se introduz também a ideia de discurso civilizatório, que nomeia 

o título desse trabalho. Mais especificamente a abordagem de Carsten-Andreas Schulz, 

possibilitará uma virada teórica importante para se refletir sobre as sociedades latino-

americanas nesse processo de expansão. 

 O capítulo 02 fornecerá outros pontos de vista teóricos sobre o processo de 

“globalização” como um todo. O capitulo inicia abordando as críticas pós-coloniais e 

decoloniais às abordagens eurocêntricas que não enxergam com maior criticismo determinados 

fenômenos sociais nacionais e internacionais. Para isso, buscou-se utilizar de uma literatura que 
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vai desde Edward Said que trata sobre o orientalismo até Luciana Ballestrin, que pensa sobre o 

giro decolonial na América Latina. São apontados os vínculos teóricos dessas vertentes com 

acontecimentos políticos da vida cotidiana e como há um espaço para o ativismo a partir delas. 

Seguido a isso, trata-se de diferentes perspectivas teóricas sobre a raça e o racismo, explorando 

dimensões conceituais importantes para entender os dois conceitos e a utilização deles em 

pesquisas cientificas como essa. 

Já o capítulo 03 se volta para se pensar o caso brasileiro e as perspectivas raciais e sociais 

no imediato pré-independencia até o fim do Brasil Império. O período que fora escolhido 

considerou o impacto de diferentes mudanças políticas e sociais no país tanto interna quanto 

externamente que ajudam a entender de maneira mais contundente o raciocínio proposto aqui. 

A leitura de bibliografias historiográficas foi fundamental para que esse trabalho pudesse ser 

desenvolvido da melhor maneira possível, mesmo que com os diferentes limites atravessados. 

A justificativa da escolha do Brasil agrega pelo menos cinco fatores. 1) o caso brasileiro é 

emblemático pelo fato de ter sido um país colonizado, o que, de saída, já implicara em uma 

série de dificuldades para que os níveis civilizatórios europeus se concretizasse; 2) o Brasil 

vivenciou o maior período de trabalho escravo da história, questão que tornou-se um requisito 

abominável para os padrões civilizatórios; 3) o Brasil praticou um conjunto de políticas 

eugenistas em diversos campos como a migração e saúde pública, visando o branqueamento da 

população e sob a retórica de se estimular o crescimento de uma população com intelectualidade 

superior; 4) a política externa brasileira é objeto de destaque dentro do contexto sul-americano 

desde sua configuração, despontando uma liderança do país regionalmente; 5) a viabilidade de 

se investigar sobre esse momento histórico se dá pela possibilidade de acesso ao acervo digital 

que possibilitam acesso aos documentos oficiais e grande parte deles se encontram 

digitalizados. Reconhece-se que o período da Primeira República, como já é largamente 

explorado pela literatura das Ciências Sociais, é caracterizado por um conjunto de movimentos 

eugenistas que vão do âmbito acadêmico à opinião pública, com reflexos fortíssimos em áreas 

como a medicina, a demografia e a criminalística. No entanto, como buscamos refletir sobre 

reconhecimento internacional do país e também por questões de tempo e espaço, preferimos 

voltar aos olhos para os 60 primeiros anos de independência do Brasil. 
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Como proposto por Nenad Trinajstic (TRINAJSTIC, 1996, p.1017, tradução nossa1), 

“como não é possível que haja progresso científico sem haver conflito de ideias, deve-se 

selecionar entre diversos quadros teóricos possíveis”. Nesse sentido, irá se estabelecer uma 

revisão bibliográfica nas três primeiras seções que serão discutidas, buscando melhores 

interrelações entre elas. Assim, o capítulo 04, por sua vez, destinou-se a tecer conclusões e 

caminhos analíticos a partir das perspectivas teóricas e empíricas observadas durante os três 

primeiros capítulos.  

A análise do caso brasileiro permitiu que diferentes perspectivas pudessem ser 

observadas e tensionadas e que alguma contribuição para o campo de estudos pudesse ser 

também possibilitada ao fim desse trabalho. É nesse capítulo também que se buscou trazer as 

considerações finais sobre todo o processo de pesquisa e almejar possibilidades e 

direcionamentos futuros em relação a área. Assim, nesse capítulo, como apontado por Marconi 

e Lakatos (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 167), as análises, ao buscarem “evidenciar as 

relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”, permitem que se faça a 

interpretação, explicação e/ou a especificação, localizando e validando as diferentes variáveis 

encontradas no percurso. 

Sobre os estudos de caso, Maoz (p.161, tradução nossa2) apresenta que, por conta de 

suas possibilidades, ela acaba sendo “a metodologia mais utilizada nos estudos das relações 

internacionais– seja nas Relações Internacionais seja na política comparada”. Como colocado, 

serão análises breves, o que torna importante chamar a atenção para a ideia da seleção do caso, 

como apresentado por Maoz, que deve ser feita de forma criteriosa. Bennett coloca que esses 

casos podem ser geradores de grande validação construtiva e fazer inferências, quando 

exploram os casos de forma ordenada. A necessidade da construção do método é fundamental 

(case design), para se garantir o menor número de ambiguidades que possa atrapalhar o 

processo científico (GERRINGER, 2005).  

É fundamental que se deixe explícita uma consideração: não foi e não é intenção desse 

trabalho propor grandes rupturas em relação às teorias mais canônicas das Relações 

Internacionais. Na realidade, busca-se, muito mais, criar uma “ecologia de saberes”, pincelar 

                                                 

1 Since there cannot be progress of science without the conflict of ideas, one has to select among 

several offered theoretical frameworks. If there are several possibilities, 

2 Case study is arguably  the  most  common methodology in  international studies—including 

both international relations and comparative politics. 
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possibilidades transdisciplinares para se pensar os mesmos fenômenos sociais a partir de 

diferentes olhares teóricos. Um dos intuitos de se pensar esse problema de pesquisa por dentro 

da Escola Inglesa das Relações Internacionais é justamente poder contribuir junto com esses 

autores e autoras para a expansão do campo, trazendo novas perspectivas e caminhos analíticos 

possíveis. Também, é imprescindível dizer que de modo algum foi realizada aqui uma discussão 

exaustiva sobre todos os conceitos da Escola Inglesa, das teorias pós/decolonias e, ainda menos, 

em relação ao caso brasileiro. Além de tudo isso corresponder a uma imensa gama de 

contribuições já existentes, seria materialmente impossível exaurir toda literatura já existente. 

O exercício aqui proposto foi de se procurar as referências mais canônicas em relação a essas 

temáticas e buscar concatenar aqueles conceitos e acontecimentos históricos que fossem mais 

relevantes para a intenção desse trabalho. 
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1 CAPÍTULO 01 – A SOCIEDADE INTERNACIONAL E SEUS CRÍTICOS 

 

Nesse primeiro capítulo teórico, buscarei trazer a discussão cronológica sobre a ideia de 

Sociedade Internacional e de Ordem Internacional dentro do campo das Relações Internacionais 

de modo a formar uma sustentação teórica que permita o entendimento do argumento que será 

enunciado durante todo o texto dessa dissertação. Para tanto, começaremos a buscar na obra 

seminal de Hedley Bull A Sociedade Anárquica: ordem e poder na política mundial os 

argumentos mais pertinentes para a discussão que será aqui empreendida e, a partir disso, 

verificar seus principais críticos e as evoluções conceituais que puderam ser verificadas com o 

crescimento do debate. 

O foco da discussão dessa dissertação está na ideia da expansão da Sociedade 

Internacional, portanto, haverá uma preferência por se dedicar àqueles teóricos que se 

inclinaram para estudar esse fenômeno que já se mostra muito múltiplo por si só. Passaremos 

daí aos primeiros críticos dessas ideias na Escola Inglesa para, assim, entendermos de que lugar 

e o que falam esses debatedores, que vem a dizer principalmente sobre as ideias de civilização 

e todas as suas nuances, passando assim para as críticas mais recentes, até chegar a nossa 

possibilidade de contribuir para essa discussão como um todo, como será demonstrado nos 

capítulos posteriores. 

 

1.1 Ordem, Sistema e Sociedade 

 

Hedley Bull lança em 1977 a obra A Sociedade Anárquica: ordem e poder na política 

mundial (2002) trabalhando uma ideia central: para pensarmos a política internacional atual, 

precisamos entender que ela é resultante de um processo de transformações históricas que 

afetaram a dinâmica interrelacional entre Estados e sociedades. (BULL, 2002) 

Bull traz que qualquer sociedade é regida por uma determinada ordem. A ordem para o 

autor se trata de algum arranjo que tenha em si algum elemento que seja organizador que possa 

ser perceptível. Essa regra de ordem funciona para qualquer tipo de elementos que estejamos 

analisando, porque o que se busca, ao pensar em ordem, é identificar alguma forma de 

regularidade na organização das coisas. (BULL, 2002) 

Já a ordem na vida social, para o autor, se trata de “uma estrutura de conduta que leve a 

um resultado particular, um arranjo da vida social que promove determinadas metas ou valores” 

(BULL, 2002, p.8).  Valendo-se desse conceito, Bull coloca, portanto, que na vida social 
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existem determinados eixos que balizam a existência desse campo, mas que o principal é que 

essas balizas existem para garantir a produção e manutenção de metas ou valores específicos. 

Mais do que uma organização pura e simples, o que se busca é a aferição de determinados 

resultados. 

Hedley Bull recorre aos escritos de Santo Agostinho (AGOSTINHO, 1950 apud BULL), 

para discutir a questão da ordem e seu vínculo a objetivos. O filósofo propôs que deve haver 

uma articulação entre ordenamentos e objetivos ao se pensar em certa ordem. A grande questão 

é que ao se estabelecer determinada ordem, alguns objetivos são atingidos como efeito 

principal, mas objetivos secundários também podem ser vislumbrados. Bull compartilha com 

Santo Agostinho ao propor que na vida social, há três principais objetivos que buscam ser 

atingidos. O primeiro objetivo da ordem na vida social é a preservação da vida. O segundo 

objetivo é garantir o cumprimento dos diferentes pactos e promessas que são realizados naquele 

meio social. O terceiro objetivo é garantir que haja uma estabilidade em relação à propriedade 

dos indivíduos. Bull resume esses objetivos/valores em vida, verdade e propriedade. (BULL, 

2002) 

Ao refletir sobre vida, verdade e propriedade, Bull aponta que esses elementos recebem 

uma aplicação universal, pois esses valores elementares são encontrados em praticamente todas 

as sociedades. O autor chama a atenção que, por mais que se busque uma primazia desses 

valores, esses são os objetivos da ordem, mas não as únicas questões que importam, tampouco, 

os únicos motivadores da ação humana. Há momentos de instabilidade como em guerras, em 

que esses objetivos podem deixar de ser a prioridade principal de determinada sociedade. Pode 

haver também conflitos em relação à maneira pela qual esses objetivos devem ser garantidos, 

o que pode levar a um desordenamento das configurações mais estáveis de dada ordem social. 

(BULL, 2002) 

Bull assinala que as condutas que serão tomadas na vida social vão muito além de 

formulações formais. Ao configurá-las como estruturas, o autor busca fugir de noções que se 

liguem estritamente ao mero cumprimento de regras estabelecidas. É notável que as regras 

formais podem existir de modo a reforçar o cumprimento de determinadas condutas, mas não 

necessariamente um ordenamento social precisa de regras explícitas para a conservação deste. 

(BULL, 2002) 

Transplantando o raciocínio da ordem na vida social para a ordem internacional, Hedley 

Bull define ordem internacional como “um padrão de atividades que sustenta os objetivos 
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elementares ou primários da sociedade dos Estados, ou sociedade internacional” (BULL, 2002, 

p.13).  

Bull, então, parte para discutir conceitualmente, terminologias importantes para se 

entender a ordem internacional. Inicialmente, ele aborda os conceitos de Estados e de sistema 

de Estados. Para falar sobre Estados, Bull as caracteriza como “comunidades políticas 

independentes” (BULL, 2002, p.13) dotadas de uma soberania interna e externa. A soberania 

interna se trata de que aquele Estado é uma autoridade que exerce supremacia em relação a 

quaisquer outras instituições dentro daquele território. A soberania externa se trata do fato de 

que aquele Estado é independente em relação a quaisquer outros, sendo fundamental ao 

pensarmos sobre um “sistema de Estados”. O sistema de Estados implica na existência de dois 

ou mais Estados que podem, de alguma maneira, afetar um ao outro em suas ações. Não se trata 

de que um exerça um domínio ou uma coerção sobre o outro, mas que as decisões tomadas por 

um deles possa atingir um outro em algum grau, seja diretamente, indiretamente, ou pela 

interligação deles com outras partes do sistema. 

É importante o aprofundamento em alguns paradigmas para clarear o caminho 

argumentativo. Ao definir Estado por comunidade política independente e as ideias de 

soberania interna e externa, Hedley Bull afirma a necessidade de que essas soberanias se 

concretizem tanto de modo normativo quanto na dinâmica prática. Para tanto, o autor demonstra 

a recorrência de diferentes configurações políticas “parciais” em relação aos Estados. Bull traz 

os povos germânicos na Idade Média que apesar de constituírem uma comunidade política, não 

possuíam um território para exercer a soberania interna e externa. Os reinos na Idade Média 

tinham dimensão territorial, mas não possuíam uma autoridade suprema, nem mesmo a 

soberania externa, por conta do poder da Igreja. Fora da Europa, Bull relata a existência de 

comunidades políticas em contextos como África, Austrália e Oceania, mas que, por não haver 

uma configuração política governamental institucionalmente explícita, não poderiam ser 

consideradas Estados. Ainda, acrescenta-se que por mais que as diferentes comunidades 

políticas, que não eram Estados, pudessem interagir umas com as outras e impactar-se 

mutualmente com suas ações, elas não cumpririam todos os requisitos necessários e não 

poderiam, assim, constituir um “sistema de Estados”. 

Como dito, Hedley Bull propõe que 

  

Um sistema de estados (ou sistema internacional) se forma quando dois ou 

mais estados têm suficiente contato entre si, com suficiente impacto recíproco 

nas suas decisões, de tal forma que  se conduzam, pelo menos até certo ponto, 

como partes de um  todo. (BULL, 2002, p.15) 



 

 

23 

 

 

 

Os Estados podem se afetar diretamente, indiretamente, ou por mera interligação a 

outras partes dentro do sistema. Afetar diretamente ocorre quando um Estado age de modo a 

atingir outro, seja em um ato de guerra ou em uma medida econômica ou em um acordo 

bilateral. O impacto indireto se dá a partir da interação de dois Estados com algum outro, como 

nas relações entre países capitalistas ou socialistas durante a Guerra Fria. Já o terceiro aspecto, 

que é a mera existência dentro do mesmo sistema, é de se pensar em dois Estados, muitas vezes 

distantes um do outro, sem grandes trocas comuns, mas que assinam um mesmo Tratado 

internacional.  

Martin Wight (1977) busca traçar a origem do sistema de Estados para entender quais 

foram as condições que proporcionaram sua emergência e quais contradições poderiam ser 

vistas nesse processo. Dentre as diferentes investigações do autor, ele conclui que determinados 

padrões de similaridade cultural foram fundamentais para o desenvolvimento desse processo 

histórico. Para exemplificar, Wight recorre à perspectiva concêntrica ou dual de Hugo Grotius 

dizendo que, por mais que houvesse diferenças entre os Estados que praticavam o direito divino 

e outros que afirmavam a lei da natureza, ambas as perspectivas frisavam um interesse comum 

da raça humana, que as aproximava. As diferenças culturais internas (WIGHT, 1977, p.35) 

sempre foram vistas com maior tranquilidade do que as perspectivas externas (WIGHT, 1977. 

p.34). Martin Wight reflete sobre questões políticas também levantando os principais pontos, 

em sua visão, para se questionar a ideia de sistema de Estados, que são: o número de membros, 

quem são esses membros3; qual a hierarquia; por qual dinâmica o sistema de Estados é regido; 

quais foram suas fases; quando ele tende a terminar. (WIGHT, 1977) 

Questionando as premissas do sistema de Estados, Wight (1977) reflete sobre uma 

perspectiva histórica, muitas vezes, dada como única e plenamente coerente e fornece um novo 

entendimento, evidenciando que o sistema de Estados, que conhecemos é mais do que tudo, 

resultado do encontro de diversas perspectivas sociopolíticas, culturais e geográficas distintas, 

que foram aglutinadas de modo a criar uma unidade política frente a outras realidades. É 

fundamental também reconhecer que as mudanças ocorridas dentro desses sistema tem a ver 

com os diversos processos históricos, que ocorreram tanto dentro tanto fora desse círculo, por 

mais que o fora não seja tão contemplado nas análises. Como apresentado pelo autor (WIGHT, 

                                                 

3 Wight relfelte sobre o reconhecimento político entre civilizados, bárbaros e selvagens (1977, p.117) 
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1977, p. 128, tradução nossa4), “Grotius ainda aceita implicitamente a visão cristã tradicional 

da história e não têm conhecimento suficiente do mundo não-europeu para desenhar um retrato 

mais complexo dessa realidade”. (WIGHT, 1977) 

Hedley Bull (2002) não dota de características mais substantivas o que ele conceitua 

como sistema de Estados/ sistema internacional. A força da sua definição reside tanto nos atores 

principais que são os Estados e na necessidade de que eles se afetem mutuamente. Essa 

consideração é de suma importância para entender o pensamento do autor. Bull adota essa 

conceituação mais minimalista sobre a natureza das relações entre os Estados no sistema 

internacional, porque ele reserva outras caracterizações para o conceito de Sociedade 

Internacional. Segundo o autor, 

 

Existe uma "sociedade de  estados" (ou  "sociedade internacional") quando 

um grupo de  estados, conscientes de  certos valores e interesses comuns,  

formam  uma sociedade,  no  sentido  de  se  considerarem ligados, no seu  

relacionamento, por um conjunto comum de  regras, e participam de  

instituições comuns. (BULL, 2002, p.19) 

   

Para que haja uma sociedade internacional deve haver antes um sistema de estados, mas 

para que haja um sistema de estados não é necessário haver uma sociedade internacional. Ao 

mesmo tempo, é possível que determinado Estado compartilhe de alguma sociedade 

internacional com um conjunto de países e, ao mesmo tempo, ser parte de um sistema de 

Estados mais amplo, que contém países que não fazem parte daquela sociedade. Bull dá o 

exemplo de países como a Turquia que, por mais que interagisse com países europeus desde o 

século XVI, não era parte da Sociedade Internacional até o início do século XX. O autor 

apresenta que os Estados podem realizar trocas diversas, interagirem de maneiras múltiplas 

através do tempo e de maneira até mesmo muito constante, bilateralmente ou multilateralmente, 

mas, mesmo assim, não compartilharem de uma sociedade internacional. Bull apresenta que 

identificar os limites de determinado sistema internacional e uma sociedade internacional na 

história pode ser tarefa difícil, até porque uma sociedade internacional pode ceder suas bases e 

voltar a ser um sistema de estados.  

O mais importante da ideia de sociedade internacional, portanto, é a ideia do 

compartilhamento de valores e ideias. Há princípios norteadores que vão além da relação em 

si, que marcam e atravessam a existência daqueles Estados. Para Bull, 

                                                 

4 Grotius still  accepts  implicitly  the  traditional  Christi an  view . of history, and doe s not have sufficient 

knowledge of the non-Europe an world to develop a more complex picture. 
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Uma característica comum dessas sociedades internacionais históricas é  o  

fato  de  que todas  se  basearam em  uma cultura ou civilização comum, ou 

pelo menos em alguns  elementos de  tal civilização:  o  idioma,  a 

epistemologia e a visão do universo, a religião,  o  código estético, uma 

tradição artística. (BULL, 2002, p. 22) 

 

Assim, torna-se possível voltar à discussão sobre ordem internacional. Como foi 

abordado, a definição do conceito é de “um padrão  ou  disposição  das  atividades  

internacionais  que  sustentam  os objetivos elementares, primários ou  universais de  uma 

sociedade de  estados.” (BULL, 2002, p.23). Tendo os conceitos sido apresentados, é possível 

destrinchar de maneira mais objetiva os elementos desta ordem. Os objetivos elementares da 

ordem internacional são: 1) a manutenção desta sociedade/sistema; 2) a manutenção da 

soberania externa dos diferentes Estados; 3) manutenção da paz; 4) os objetivos comuns da vida 

social representado pelos princípios de temperamenta belli, pacta sunt servanda e rebuc sic 

stanbilus. 

Em relação à manutenção da sociedade ou do sistema internacional, é importante 

voltarmos na essência da definição. O sistema de estados e a sociedade de estados são aqueles 

nos quais as comunidades políticas são soberanas tanto internamente quanto externamente. As 

ações dos diferentes Estados devem impactar uns aos outros e outros arranjos podem surgir 

disso, entretanto, não existe um poder que seja superior à unidade dos Estados. Eles são 

diferentes entre si e um pode ser mais forte que o outro militarmente ou economicamente, mas 

não há nenhum ator que retire a soberania interna ou externa deles, caso contrário, essas 

comunidades políticas deixariam de ser Estados. Bull apresenta que tanto o Papado quanto 

grandes impérios, como o Sacro Império Romana já ofereceram perigo à configuração do 

sistema de estados, porem os arranjos limitam esse tipo de manifestação. Por mais que haja 

esforços multilaterais com alguma força representativa como a Organização das Nações 

Unidas, esses não suficientes para que invalide a soberania interna e externa dos Estados. 

A manutenção da soberania externa dos Estados representa o objetivo de preservação 

da Sociedade Internacional. Interessa aos Estados que eles tenham sua autoridade reconhecida 

em determinado território e determinada população e, ao mesmo tempo, que não sejam 

subjugados a qualquer autoridade externa. Há a possibilidade de que Estados diminuam, 

cresçam ou sejam absorvidos por outros – partição e absorção-, mas que o reconhecimento 

interno e externo deve ser mantido. 
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Quanto à manutenção da paz, pensa-se muito sobre a necessidade de que se garanta um 

status quo pacífico, mesmo que haja sempre a possibilidade de guerra. A própria guerra pode 

ser um instrumento para a garantia da paz. Manifestações desse objetivo se dão em grandes 

ordenamentos vinculantes com a Carta das Nações Unidas, mas sempre associadas com a  

segurança, mostrando a fluidez conceitual da ideia de paz. 

Em relação aos objetivos elementares da vida social – preservação da vida, cumprimento 

de acordos e estabilidade da propriedade -, Hedley Bull também aponta as equivalências 

existentes na ordem internacional. Sobre a preservação da vida, cada vez mais os Estados 

buscam preservar a paz, restringindo as possibilidades e condicionalidades de declaração de 

guerra, pelo principio da temperamenta belli. Em relação a se cumprir os acordos declarados, 

segue-se o principio geral do pacta sunt servanda que preconiza a importância de honrar os 

compromissos firmados, mas que pela ideia do rebuc sic stantibus, alguns acordos podem ser 

revogados ou não seguidos, buscando alguma adaptação a mudanças sociais. Em relação à 

estabilidade da posse, esta atua mais no sentido já discutido em relação a soberania interna e 

externa dos Estados. 

Hedley Bull cunha a conceituação de ordem mundial sob a definição de “padrões ou 

disposições da atividade humana que sustentam os objetivos elementares ou primários da vida 

social  na  humanidade considerada em  seu  conjunto.” (BULL, 2002, p. 26) Ordem mundial, 

para o autor, é um conceito que atravessa a ordem internacional, mas, em comparação a ela, é 

uma ideia que é diferente, com maior amplitude, mais fundamental e mais moral. 

Como proposto na definição, a ordem mundial é pensada em uma perspectiva da 

humanidade como um todo, ou seja, não se trata da coletividade da vida humana pensada 

somente no âmbito do Estado, mas de diferentes padrões, que atuam em sentidos mais fortes 

dessa coletividade. Bull aponta que, até o fim do século XIX, ainda era muito difícil de se pensar 

sobre uma ordem mundial. Existiam somente os diferentes sistemas de Estados em âmbito 

regional – Europa e América, Império Otomano, Chinês, Japonês, etc- que, em conjunto, 

formavam um “sistema político mundial” (BULL, 2002, p.27). Para o autor, esse primeiro 

sistema político mundial foi concretizado, a partir dos movimentos de expansão dos países 

europeus, em um primeiro momento, nas Américas e, em um segundo momento, na África. 

Esses dois momentos se entrecruzaram e assistiram, também, a formação e independência de 

inúmeros Estados tanto na América, a partir de processos como a Revolução Americana, até os 

movimentos de descolonização afro-asiáticos. Bull aponta que, nesse movimento de expansão, 

não ocorreu meramente uma ação estatal, mas “indivíduos e grupos participaram desse 
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movimento como exploradores, comerciantes, imigrantes, missionários e mercenários e a 

expansão do sistema de estados foi parte de um aumento mais  amplo do  intercâmbio  social e  

econômico.” (BULL, 2002, p.28) 

Bull levanta a possibilidade, inclusive, de que outras formas de organização política e 

institucional podem substituir o próprio Estado. Isso porque, como dito, a ordem mundial 

transcende o Estado. Para o autor, a ordem mundial se difere da ordem internacional, porque 

não depende da organização estatal para a criação de vínculos entre os diversos indivíduos. A 

ordem mundial se apresenta como mais ampla pelo fato de que, enquanto a ordem internacional 

consegue reduzir no monopólio do Estado o poder de agregação dos indivíduos, a ordem 

mundial, necessariamente, precisa se aprofundar para despertar esses outros vínculos. Bull diz 

que a ordem mundial é mais fundamental, porque os indivíduos precedem ao Estado, logo, os 

atores principais da vida social já são os principais protagonistas nessa relação. Já pelo ponto 

de vista moral, a ordem mundial se sobrepõe a ordem internacional, porque os valores humanos 

são os principais motores dessa discussão, pois são os valores humanos que revelam os 

objetivos da vida social. 

O que Bull deixa explícito, entretanto, é que ainda não podemos identificar a ordem 

mundial em nossos dias. A possibilidade, para ele, é muito concreta, mas essa forma de 

organização ainda não existe. Já a ordem internacional, segundo o autor, é algo que não só é 

presente, atualmente, como já passou por uma série de transformações. Para ele, “a ordem é 

parte do registro histórico das relações internacionais; e, particularmente, que os Estados 

modernos formaram e continuam a formar, não só um sistema de Estados, mas também uma 

sociedade internacional” (BULL, 2002, p.32).  

 

1.2 Os precedentes históricos da Sociedade Internacional 

 

Partindo de uma abordagem histórica, portanto, Hedley Bull busca evidenciar as 

diferentes configurações da Sociedade Internacional. Inicialmente, ele apresenta que a política 

internacional normalmente é analisada a partir de três diferentes lentes. A primeira seria a lente 

realista ou hobbesiana, que traduz os fenômenos da política internacional fundada na ideia do 

conflito, em jogos de soma zero. A guerra a esses teóricos é vista sempre como algo inevitável, 

pois os Estados perseguem sempre interesses comuns em busca da própria manutenção da sua 

existência. A segunda visão é a kantiana, também chamada de universalista. Nessa, oposta a 

visão hobbesiana que simplificaria as relações interestatais como motivadas meramente pelos 
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interesses, a natureza da vida social seria muito mais regida pelos “vínculos sociais 

transnacionais entre os seres humanos” (BULL, 2002, p.33). Os Estados seriam meramente um 

artificio de organização social e política das populações humanas, populações essas, que têm o 

mesmo interesse e, por isso, cooperam entre si, em um jogo de soma maior do que zero.  

O pensamento de Bull, entretanto, se encaixa em um terceiro paradigma, que poderia se 

dizer “intermediário” entre o realista e o universalista. Essa terceira tradição é a grociana ou 

internacionalista. Para esta, os Estados são sim os principais atores nas relações internacionais, 

mas isso não impede que diferentes vinculações sociais possam ser formadas a partir deles. 

Segundo Bull, pelo ponto de vista dos grocianos, “a atividade internacional que melhor tipifica 

a sociedade internacional não é a guerra (...), mas o comércio – de maneira mais geral, o 

intercâmbio econômico e social entre os Estados.” (BULL, 2002, p.35). Desprendendo-se de 

ideais idealistas ou pessimistas demais como as anteriores, essa vertente afirma a força de 

arranjos como regras e instituições para reger as ações entre os Estados. Como apresentado, 

esses arranjos não são simplesmente dados ou objetivamente construídos, mas, na verdade, são 

arranjos localizados sóciohistoricamente. Para eles, “em cada época, cada tradição usa uma 

linguagem distinta, focalizando temas diferentes e exibindo preocupações próprias” (BULL, 

2002, p.35). 

A partir disso, Hedley Bull traz diferentes momentos da Sociedade Internacional para 

exemplificar sua teoria. Primeiramente, Bull fala sobre a Sociedade Internacional Cristã. Na 

época, como os Estados modernos ainda não estavam plenamente formados, diferentes visões 

sobre o fenômeno internacional apareciam. Havia, de um lado, os contraturalistas realistas 

como Hobbes e Maquiavel que afirmavam o Estado como ator que concentra os conflitos 

sociais. De outro, os intelectuais papais e imperialistas, que buscavam afirmar ideias de grandes 

governos ou de “monarquia mundial”. Havia também os pensadores da Sociedade 

Internacional, que são o que mais nos interessam, representados por intelectuais como Grotiues 

e Victoria.  

Em relação aos valores da Sociedade Internacional Cristã (SIC), os que predominavam 

eram os valores cristãos. É importante apontar essa situação, pois, mesmo à época, já se admitia 

que aquele era um diferenciador da Sociedade Internacional Cristã, parâmetro que não se 

encaixava ao se analisar contextos como o Império Otomano. 

Outra característica importante a ser notada é que, como a ideia de Estado ainda não 

havia sido estabilizada nem empiricamente nem teoricamente, os vínculos que caracterizariam 

o pertencimento à Sociedade Internacional Cristã não estavam explícitos. Não tendo essa 
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entidade política definida, os diferentes escritos da época tratavam “as unidades políticas 

regidas pelo direito das nações eram chamadas  não só  de  civítates mas  também de príncipes,  

regni, gentes,  respublicae.” (BULL, 2002, p. 38). No tocante às regras, Bull aponta que a 

realidade da Sociedade Internacional Cristã prezava pela prevalência do chamado direito 

natural, que se diferenciava do direito positivo internacional. 

Em quarto lugar, as regras de coexistência formuladas eram do chamado ius gentium, 

ou “direito das gentes”, de modo que, por mais que se admitia que haviam outras configurações 

de Estado, buscava-se universalizar esse padrão de regras para todos os contextos, situação que 

ainda é aparente em relação ao direito internacional. Segundo o autor, essa pretensão se dava 

pelo fato de que buscar-se-ia evitar a guerra limitando os mecanismos pelos quais ela poderia 

ser declarada. Dessa época também advém o conceito do pacta sunt servanda, na tentativa de  

garantir o cumprimento dos acordos. Não haveria, entretanto, clausula rebuc sic stantibus, que 

permitiria mudanças, a partir de alterações contextuais. Outra característica também não exigida 

na época era a soberania interna e independência e reconhecimento externo, até porque a 

conceituação do que se entendia como Estado não era plenamente desenvolvida. 

Em relação à Sociedade Internacional Cristã, portanto, ressaltam-se alguns aspectos: os 

valores cristãos (que a diferenciavam de outras realidades), os não requisitos explícitos para 

pertencimento a essa ordem, as diferentes entidades políticas que a englobavam e o 

ordenamento jurídico do direito natural e do ius gentium, que já começava a afirmar certo 

universalismo. Ainda, assiste-se o surgimento do pacta sunt servanda, mas sem algumas 

provisões hoje existentes como o rebuc sic stantibus e a obrigatoriedade da soberania interna e 

externa. 

Assim, Bull adentra ao momento da Sociedade Internacional Europeia (SIE) traçando 

diferenças fundamentais que permitem distingui-la da Sociedade Internacional Cristã. Essa 

diferenciação pode ser observada a partir do século XVIII e XIX, principalmente, pela formação 

e estabilização dos Estados modernos, pela adoção do direito positivo e pelo abandono dos 

laços estritos com a cristandade. Pensar nesse “abandono” da cristandade é pensar na própria 

caracterização geral sobre o que era a Sociedade Internacional. Essa sociedade, que se definia, 

principalmente, pela vinculação religiosa, passa a se identificar mais por uma situação cultural. 

O direito natural, portanto, não poderia mais estar em voga como o era anteriormente, tendo, 

assim, sido desenvolvido uma lei baseada em sentidos mais positivos como o Droit Public de 

l’Europe de Abade Mably (1740). 
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É fundamental, portanto, pensar nessa vinculação geográfica-cultural. A existência de 

um direito para as nações europeias faria com que a reciprocidade se firmasse estritamente para 

elas, não tendo valia para com outras realidades além daquela Europa dos séculos XVIII e XIX. 

É nesse último século que fora conferido que essa Sociedade de Estados só se aplicava ao 

contexto europeu e que “Estados de outras regiões só poderiam ser admitidos se e quando 

atingissem o padrão de civilização ditados pelos europeus” (BULL, 2002, p. 43). Isso 

corroborava também para afirmar o fato de que eram os Estados, finalmente, os membros 

“oficiais” dessa dada comunidade política.  

Em relação aos Estados, ainda, esses eram dinásticos e passam a operar muito mais pela 

lógica do plebiscito, até mesmo em relação a aquisição territorial. Tudo isso vinha como fruto 

de um processo histórico de movimentos nacionalistas e populares que haviam recentemente 

ocorrido em diversos Estados. Importante apresentar que, ao longo do século XIX, “Em termos 

da geografia do poder, o centro foi composto por boa parte do tempo por alguns Estados 

europeus, a saber: Grã-Bretanha, França, Império Habsburgo, Prússia e Rússia” (GOLDFELD, 

2012, p.41). Assim como o direito natural deu lugar ao direito positivo, as regras de coexistência 

também alteraram-se, dando vazão à emergência do chamado “direito das nações”. Segundo o 

autor, “a transição se completou quando o termo "lei das nações" cedeu lugar ao  "direito 

internacional", designação criada  por Bentham em  1979 na sua  Introduction to the Principles 

of Morals and Legislation.” (BULL, 2002, p.45) 

Em relação à limitação da violência, a guerra tornou-se prerrogativa exclusiva do 

Estado, e considerada somente uma forma de resolução de conflitos internacionais. No tocante 

aos tratados, houve uma alteração. Anteriormente, o pacta sunt servanda era vinculante 

somente para os príncipes signatários, o que não obrigava os governos posteriores, mas agora 

surgia a doutrina ceteris paribus, que alteraria cláusulas caso necessário. 

Dessa maneira, um conjunto de regras e instituições caracterizavam a Sociedade 

Internacional Europeia. A ideia do Estado, a busca pela cooperação, o direito positivo que 

passava a ser denominado “direito internacional público” e até mesmo a diplomacia que passava 

a se formar ali. A Sociedade Internacional que era de bases cristãs ganhou um consonância 

geográfica-cultural europeia baseada no positivismo que se afirmava intectualmente à época. 

Finalmente, passamos a discussão da sociedade internacional contemporânea, que desde 

o início do século XX, em suas transformações, tem regido as relações internacionais. Essa 

chamada Sociedade Internacional Mundial (SIM) contempla o fenômeno de expansão do que 

se entende por Sociedade Internacional para um número muito abrangente de Estados. Assim 
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como destacado em relação a SIC para a SIE, essas denominações carregam em si as 

características principais desse arranjo político. Nesse caso, a sociedade internacional deixa de 

ser uma sociedade internacional colocada cultural e geograficamente para ganhar consonância 

global.  

A partir desse ponto já é possível tecer algumas controvérsias relevantes que serão 

melhor exploradas dentro desse trabalho futuramente. Hedley Bull aponta que, no início do 

século XX, diversos teóricos afirmavam que essa Sociedade Internacional agregava os países 

considerados civilizados, em contraponto a outras realidades que fossem bárbaras ou selvagens 

e que essa configuração ainda é presente de forma subliminar na própria configuração das 

organizações internacionais atuais. Assim, é importante ter em mente que ao se afirmar um veio 

cultural global para a SIM, o pensamento “não é a de uma cultura genuinamente global, mas 

sim a cultura da chamada modernidade” (BULL, 2002, p. 49). 

Com a Sociedade Internacional Mundial, o Estado permanece como o grande 

protagonista da atividade transnacional, mas os novos valores e regras permitem que ele não 

seja o único ator reconhecido nessa dinâmica. Bull indica que além deles é possível verificar 

também, “as organizações internacionais, grupos não-estatais de vários  tipos  e  também 

indivíduos, conforme implicado nos tribunais dos crimes de  guerra de Nuremberg e Tóquio e  

na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.” (BULL, 2002, p.49). As relações 

internacionais são regidas pelo Direito Internacional Público e Privado, sem vínculos diretos 

com qualquer crença religiosa. Sobre a guerra, permanece-se buscando a paz a partir de 

instrumentos de limitação das possibilidades de declaração de guerra, classificando-as, 

inclusive, em guerras justas e injustas e criando conceitos como segurança coletiva. 

A partir disso, Bull evolui uma discussão sobre a estabilidade dessa Sociedade Internacional 

Mundial e dos valores e regras que a cercam. Para tanto, o autor traz algumas indagações que 

foram historicamente feitas a consideração de que haveria de fato uma Sociedade Internacional 

a partir de certas críticas contextuais a momentos que já foram atravessados por essa 

configuração política. Esses momentos críticos foram momentos de guerras militares e 

ideológicas que revelariam uma não adesão total a essa Sociedade Internacional. 

Bull, pelo seu lado, afirma que até mesmo nesses momentos, os valores da Sociedade 

Internacional apareceriam. Para o autor, essas situações levavam a uma recorrente 

argumentação de “cada lado tratando o outro como forasteiro do quadro de  uma sociedade 

comum” (BULL, 2002, p.53). Isso teria acontecido durante a Segunda Guerra Mundial tanto 

pelo lado dos países Aliados como do Eixo. 
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Na Guerra Fria, a instrumentalização retórica revelou-se ainda mais presente com as 

duas potências – EUA e URSS – buscando afirmar que o comportamento uma da outra não 

condizia com de países pertencentes a Sociedade Internacional. Ao mesmo tempo, entretanto, 

os dois países “não chegaram a interromper suas relações diplomáticas, a recusar o 

reconhecimento recíproco  da  sua  soberania, a  repudiar a  idéia  de  um direito  internacional  

comum ou  a  provocar a  ruptura das  Nações  Unidas” (BULL, 2002, p.53). É inegável a 

presença de tais posicionamentos veementes para deslocar um Estado ou outro de uma posição 

de pertencente àquela ordem e torna-lo, assim, susceptível a um tratamento diferente do que 

dos participantes da Sociedade Internacional, mas, ao mesmo tempo, essa desvalorização não 

acompanhava uma prática que rompesse de fato com essa percepção.  

A grande chave do argumento de Bull é a percepção em relação a outros momentos 

históricos em que a ideia de Sociedade Internacional Mundial não era minimamente 

compartilhada. O autor elenca momentos relevantes como a dominação dos mongóis aos 

europeus e outros povos asiáticos em que o valor maior que regia era a ideia de Chingis Khan 

de que ele deveria constituir um império de extensão mundial e que deveria guerrear com 

aqueles que não se submetessem a ele. Também no momento de invasão das Américas por parte 

dos espanhóis e portugueses em que “esse encontro deu-se na ausência de qualquer noção de 

regras e instituições comuns” (BULL, 2002, p.54). O que regia o comportamento dos invasores 

era a nação de imperium mundi estabelecida pelo catolicismo de que os cristãos deveriam 

espalhar a religião por todo o mundo. Até mesmo nessa relação entre europeus, incas, astecas 

e indígenas, era possível se identificar trocas comerciais de toda a sorte, entretanto, não haveria 

um conjunto compartilhado de regras e percepções ali instituído. 

  Ainda, Bull também apresenta a relação da Europa com o Islã, na qual, por parte dos 

muçulmanos, era apresentada a ideia de dar-al-Islam e dar-al-Harb, referenciando-se às regiões 

já convertidas e as não-convertidas. O autor deixa claro que “A coexistência com os Estados 

infiéis era possível: intercâmbio diplomático, tratados e  alianças  podiam ser,  e  eram, 

concluídos; relações sujeitas a regras, mas só  a regras obrigatórias para os  muçulmanos.” 

(BULL, 2002, p.55) Sendo assim, reitera-se nesses contextos a ideia de uma Sociedade 

Internacional ainda como enclave, colocada a um conjunto de Estados específico. 

Bull reconhece que pensar ideias como “guerra justa” ou as alegações de que 

determinados Estados não agem coerentemente com a Sociedade Internacional possam não 

parecer plenamente uma afirmação da estabilidade dessas regras e valores da SIM, porque 

podem ser impeditivos meramente formais. Em resposta a esse tipo de indagação, o autor 
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argumenta que “A questão, porém, é saber se um sistema internacional que torna necessário um 

pretexto para iniciar uma guerra não é radicalmente diferente de outro em que isto não é  

necessário” (BULL, 2002, p.56). Bull, portanto, aposta que essa justificação da conduta às 

outras partes da Sociedade Internacional já é suficientemente relevante para demonstrar a valia 

das regras e de, ao menos, um constrangimento moral mútuo entre os Estados. Em momentos 

como a conquista espanhola, ou na expansão mongol e islâmica, essas justificações não eram 

necessárias, pois não havia compromisso dessa natureza entre as partes em relação, mas sim 

com seu conjunto de valores próprios. 

Buzan e Little5 (2014) acrescentam ao debate sobre a Sociedade Internacional, traçando 

linhas comparativas entre diversas vertentes teóricas que se dedicam à pesquisa sobre os 

processos de expansão da Sociedade Internacional. Os autores colocam que esse processo de 

expansão poderia ter sido dado de duas maneiras: uma maneira mais assimiladora, na qual, a 

partir do contato entre diferentes civilizações, fossem desenvolvidas regras e parâmetros 

conjuntos para regular a relação entre os diferentes atores, ou um processo de expansão no qual 

uma determinada cultura se sobrepunha em relação a outras independente das assimetrias 

civilizacionais a partir de uma imposição muito mais do que de um diálogo. 

 

1.3 Padrão de Civilização e a “Família das Nações Civilizadas” 

 

Gerrit W. Gong traz uma das críticas mais contundentes e que mais moldou o debate 

sobre a expansão da Sociedade Internacional. Em sua obra The Standard of Civilization in 

International Society (1984), Gong questiona incisivamente as percepções mais superficiais 

dispostas por Hedley Bull de se dizer que a Sociedade Internacional foi meramente expandida 

para outras realidades e que o reconhecimento de outras instituições e Estados foi encarado de 

modo otimista por parte dos Estados europeus. 

O que os estudos iniciais sobre a expansão da Sociedade Internacional deixaram de 

enfatizar foram as controvérsias que surgiram nesses processos. Como apresentado por autores 

como Wight (1977), o sistema de Estados europeus só surge por conta da conjugação de um 

aparato cultural visto comum a aquele conjunto de Estados, que os diferenciava de outros 

contextos. Com a expansão da Sociedade Internacional Europeia, entretanto, os Estados já 

pertencentes à sociedade passaram a exigir um conjunto de requisitos para que outros Estados 

                                                 

5 BUZAN, BARRY; LITTLE, RICHARD. The Historical Expansion of International Society. 2014 
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também fossem incorporados àquela dinâmica. Nesse sentido, a ideia de padrão de civilização 

serviu “como uma explicação e justificação para a sua própria expansão global, enquanto 

representava um insulto, uma humilhação e uma ameaça fundamental às orgulhosas e 

culturalmente independente nações não europeias” (GONG, 1984, p.7, tradução nossa6). E 

nesse mesmo sentido, a “Família das Nações Civilizadas”, categorização que ainda hoje aparece 

no estatuto da Corte Internacional de Justiça, se refere aos países que se reconheciam 

mutualmente como civilizados, protagonizados principalmente pelos países europeus, seguidos 

pelas ex-colônias na América e posteriormente a outros sistemas culturais. (GONG, 1984) 

Com a existência de um padrão de civilização, quaisquer outras possibilidades 

institucionais e culturais passavam a ser consideradas incivilizadas, selvagens ou até mesmo 

bárbaras, como foi o caso do Japão, do Império Otomano e das nações muçulmanas. Entretanto, 

segundo Gong (1984), as diferentes realidades possuíam suas próprias noções do que seria um 

“padrão de civilização”, através do qual até mesmo os significados de poder seriam definidos. 

Com o curso da história, os ocidentais acabaram por ter desenvolvido maior capacidade militar 

e impuseram seu próprio padrão de civilização e instauraram regimes de capitanias e 

protetorados em territórios extra-europeus para “guia-los” a requisitos civilizacionais que 

fossem bem vistos por eles. Após essa subjugação política, a ideia de padrão de civilização 

passou a permear o cotidiano dos próprios territórios que estavam sob julgo europeu, tornando-

se, mais do que uma referência, um objetivo, de modo a poder gozar dos mesmos privilégios e 

tratamento que os países civilizados possuíam. (GONG, 1984) 

Gong apresenta que a classificação dos diferentes países do mundo se dava entre aqueles 

considerados civilizados, os bárbaros ou selvagens. Essa divisão era importante naquele 

momento, pois o tratamento dos civilizados para com os outros dois grupos se baseava no grau 

de civilização ao qual eles respondiam. A quantidade de direitos e deveres que os Estados 

tinham se dava a partir disso e os padrões de reciprocidade também respondiam a essa ideia de 

padrão de civilização, padrão esse que era estabelecido único e exclusivamente a partir da 

“Família das Nações Civilizadas”. Diferente dos selvagens, aos quais não se devotava quase 

nenhum respeito ao modo de vida ali existente, os bárbaros se encontravam num limbo, sendo 

considerados semicivilizados, sem ter seus direitos e contrapartidas tão bem definidas assim. 

(GONG, 1984)   

                                                 

6 with  an  explanation  and justification  for  their  global  expansion,  it  represented  an insult, a humiliation, 

and a fundamental threat to the proud and  culturally  independent  non-European  countries. 
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De forma “natural”, a ideia da civilização foi difundida para as diferentes sociedades 

sendo manifestada de diferentes maneiras. Nas artes, a poesia de Rudyard Kipling, “The White 

Men’s Burden”, repercurtiu internacional, representando o grande esforço que o homem branco 

deveria se engendrar para levar a civilização para as outras raças do mundo. Dentro da religião, 

a ideia da civilização foi fundamental para que a superioridade religiosa do Cristianismo fosse 

afirmada de modo contundente pelos próprios padres e pastores. (GONG, 1984) 

Gerrit Gong (1984) chama a atenção que a ideia de padrão de civilização deve ser vista 

como algo além de uma questão histórica. O autor enfatiza que a reflexão sobre a existência 

desse “padrão de civilização” é fundamental para entender questões que são muito caras para a 

dinâmica da Sociedade Internacional nos dias atuais, como seus limites e potencialidades, as 

possibilidades de se pensar em uma Sociedade Internacional Mundial, o papel de diferentes 

atores como ONG’s e empresas multinacionais, a existência de uma cultura mundial, dentre 

outros fatores. (GONG, 1984) 

 O autor, assim, propõe seis grandes fatores que tornam a discussão sobre o padrão de 

civilização um debate muito pertinente para os dias atuais. Em primeiro lugar, debater sobre o 

padrão de civilização questiona a tese de C. H. Alexandrowicz que havia afirmado a existência 

de uma Sociedade Internacional antes do século XIX, mas, na realidade, ao aprofundarmos no 

debate, torna-se perceptível que Estados como a China, o Japão e o Império Otomano só foram 

elegíveis para a “família das nações civilizadas” após esse período. Em segundo lugar, pensar 

sobre padrão de civilização elucida a diferença entre sistema internacionais e sociedades 

internacionais. Como proposto pelo próprio Hedley Bull, não é necessário que haja o 

desenvolvimento de uma sociedade internacional para que haja um sistema internacional, e 

também não é necessário que haja um sistema internacional para que haja interações entre 

diferentes partes, as classificações são determinadas pelo grau de compartilhamento de regras 

e normas nessas interações. É relevante frisar essas características pelo fato de que interações 

entre os “a família das nações civilizadas” com o Império Otomano, China e alguns outros 

contextos já existiam muito antes da própria idealização do padrão de civilização. Sendo assim, 

segundo Gong, alguns países já até mesmo se consideravam incluídos naquele conjunto de 

Estados civilizados por já terem trocas históricas com eles. Assim, segundo o autor, 

 

Cada país não europeu enfrentava a mesma questão. As demandas conflitantes 

exigiam que preservasse a cultura tradicional (como definida pelos padrões 

históricos de "civilização") e, ao mesmo tempo, "civilizasse" suas práticas 
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domésticas e internas (de acordo com as práticas internas vigentes do dia). O 

mesmo dilema continua ainda hoje. (GONG, 1984, p.26, tradução nossa7) 

 

E é refletindo sobre as dinâmicas que a ideia de civilização toma nos dias de hoje que 

Gong aponta para o processo de modernização como uma nova exigência vigente nas relações 

atuais. Com todo esse processo, emergem uma pluralidade cultural cada vez mais exposta e 

uma diversidade por vezes ainda muito conflitante. Como, portanto, é possível de se pensar que 

de fato exista uma sociedade internacional com questões compartilhadas ao invés da existência 

de múltiplas singularidades? Gerrit Gong aponta cada vez mais que esse momento não é único 

na história da humanidade, na realidade, as diferentes civilizações pela história possuíam todo 

um arcabouço cultural pelo qual elas significavam o mundo, mas que fora muito abafado pela 

predominância do arcabouço cultural europeu, que é somente uma das múltiplas maneiras de 

se enxergar o mundo. Segundo o autor, “Não existes modelos de desenvolvimento livres de 

valores; nem mesmo as teorias se tornam mais objetivas por se colocarem mais objetivas em 

suas terminologias e postulados” (GONG, 1985, p.27, tradução nossa8). (GONG, 1984) 

Refletindo ainda sobre essa diversidade cultural, Gong traz o quarto questionamento, 

que se dá em relação a para onde o Direito Internacional irá caminhar dentro dessa conjuntura? 

Os questionamentos são tanto históricos quanto atuais. Gong aponta que a partir de 1960 

diferentes Estados passaram a questionar os “vestígios coloniais” do Direito Internacional que 

se manifestavam nos tratados. Esses países demandavam uma reforma do DI dizendo que não 

fizeram parte da sua criação e que há uma injustiça continua que ainda acompanha esses 

mecanismos. 

Em quinto lugar, o autor reitera a importância do debate do padrão de civilização para 

se pensar a consolidação da ideia de “Terceiro Mundo”. Por mais que nos dias atuais seja um 

termo em desuso, Gong (1984) trata que o Terceiro Mundo, que era simplesmente um conceito 

para expressar a condição socioeconômica de uma série de países, estava ganhando um 

significado emancipador e força política. Esses países que compartilhavam “uma experiencia 

colonial semelhante, seus esforços na luta pela liberdade e seus persistentes padrões baixos de 

                                                 

7 Each  non-European  country  faced  the  same  quandary. Conflicting  demands  required  that  it  preserve  

traditional culture  (as  defined  by  historic  standards  of  'civilization'), and at the same time  'civilize' its  domestic 

an d international practices  (according  to  the prevailing international practices of the day). The same dilemma 

continues today. 
8 There  are  no  value-free models  of  development;  nor  do such theories become more objective  for  being  

more  clinical  in  their  terminology  or postulates. 
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vida” (GONG, 1984, p.12, tradução nossa9) estavam ressignificando o seu papel na ordem 

internacional, empreendendo muitas de suas lutas confrontando justamente a ideia de padrão 

de civilização, como no caso da Revolução Iraniana. 

Essa possível persistência de um “padrão de civilização” é a questão que Gong também 

chama a atenção. Segundo ele, princípios como “Direitos humanos, anticolonialismo, não-

discriminação, autodeterminação nacional e a (re) distribuição equitativa da riqueza econômica 

competiram pela aceitação como normas internacionais, mas até agora não alcançaram 

consenso universal.” (GONG, 1984, p.13, tradução nossa10). Assim, observar essas diferentes 

dinâmicas pode ser muito revelador das dinâmicas sociais atuais presentes na ordem 

internacional. (GONG, 1984) 

É importante, assim, aprofundar o debate sobre a civilização. Para Gong (1984), a ideia 

de padrão de civilização foi uma medida do conjunto de requisitos que uma determinada 

sociedade possuiria de modo a classificá-la como pertencente ou não a uma dada Sociedade 

Internacional, no caso, a Europeia.  (GONG, 1984) 

Na visão de Schwarzenberger (SCHWARZENBERGER apud GONG, 1984, p.14, 

tradução nossa11), o padrão de civilização sintetiza “um padrão elástico, mas relativamente 

objetivo para o tratamento de nacionalidades estrangeiras”. Desse modo, aqueles que seguiam 

as diretrizes estabelecidas, seriam Estados civilizados, aqueles que não as cumpriam, seriam 

incivilizados. Para o autor, essa ideia respondia a duas principais inquietações: 1) o desejo das 

nações europeias de proteger a vida, a liberdade e a propriedade em quaisquer contextos não 

europeus e 2) para determinar quais nações teriam reconhecimento ou não dentro do Direito 

Internacional. (GONG, 1984) 

Os requisitos para que um Estado fosse considerado civilizado seriam: 

 

“um Estado "civilizado" garante direitos básicos, ou seja, vida, dignidade e 

propriedade; liberdade de viajar, comércio e religião, especialmente os 

estrangeiros; um estado "civilizado" existe como uma burocracia política 

organizada com alguma eficiência na administração do aparato estatal e com 

alguma capacidade de se organizar para autodefesa; 3) um estado "civilizado" 

adere ao direito internacional geralmente aceito, incluindo as leis de guerra; 

também mantém um sistema interno de tribunais, códigos e leis publicadas 

que garantem a justiça legal para todos dentro de sua jurisdição, estrangeiros 

                                                 

9 their  common  experience  with colonial pattern s, their comparable struggles for freedom, and their  (resented) 

low standards  of living 
10 Human  rights,  anticolonialism,  non-discrimination,  national  self-determination, and  equitable  (re) 

distribution  of  economic  wealth  have  al l vied  for  acceptance  as  international  norms, but  so  far  none has 

attained universal consensus. 
11 'an elastic but, nevertheless, relatively  objective  stand ard  for  the  treatment  of  foreign nationals 
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e cidadãos nativos; 4) um 'estado civilizado' cumpre as obrigações do sistema 

internacional, mantendo vias adequadas e permanentes para intercâmbio 

diplomático e comunicação. O padrão de "civilização" também incluía um 

requisito mais subjetivo: 5) um estado 'civilizado' em geral está em 

conformidade com as normas aceitas e as práticas da sociedade internacional 

'civilizada', por exemplo, suttee, poligamia e escravidão foram consideradas 

'incivilizadas' e, portanto, inaceitáveis.” (SCHWARZENBERGER apud 

GONG, 1984, p.14, tradução nossa ) 

 

Andrew Linklater (2011) contribui também para o debate sobre a civilização trazendo o 

viés sociológico da teoria de Norbert Elias para se pensar a realidade internacional na ótica da 

Escola Inglesa. Resgatar a obra Processo Civilizador de Elias vem com a intenção de se traçar 

os processos que fizeram a Europa firmar a crença de que ela possuía uma superioridade em 

relação a outros contextos. O exercício de Elias se dá ao analisar a sociedade de corte francesa 

e elucidar que os rituais, os costumes, os diferentes hábitos da época surgiram como resultados 

dos processos sociohistóricos que ocorreram na Europa. Segundo o autor, se o sistema político 

hegemônico da época não fosse o absolutismo, o curso da história europeia poderia ter sido 

totalmente diferente. Como trazido por Linklater, “o absolutismo foi a fonte da ‘conduta 

civilizatória’ e a transformação da estrutura mental e vida emocional” (ELIAS apud 

LINKLATER, 2011, p.7, tradução nossa12). 

Adentrando mais a essa obra explorada por Linklater, Norbert Elias desafia as 

concepções tradicionais sobre a civilização ocidental que, à época – 1939 -, ainda se firmava 

como o destino da humanidade, encabeçando o processo de progresso e desenvolvimento das 

populações humanas. Elias traz à tona a importância de se realizar a genealogia dos processos 

sociais de modo a se desconstruir pressupostos apontados como objetivos e necessários. A ideia 

de civilização, para o autor, foi instrumentalizada de modo bastante intenso e levou a 

implicações de diversas ordens, mas ela nada mais é, do que “a consciência que o Ocidente tem 

de si mesmo” (ELIAS, [1939] 1990, p.23). 

Um dos primeiros esforços é de simplesmente apontar a polissemia do termo, Elias 

expõe que:  

“O conceito de ‘civilização’ refere-se a uma grande variedade de fatos: ao 

nível da tecnologia, ao tipo de maneira, ao desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos, as ideias religiosas e aos costumes. Pode se referir 

ao tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, à 

forma de punição determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são 

preparados os alimentos. Rigorosamente falando, nada há que, não possa ser 

feito de forma ‘civilizada’ ou ‘incivilizada’. Daí ser sempre fácil sumariar em 

                                                 

12 Absolutism was the source of ‘the civilizing of conduct’ and ‘the transformation of the structure of mental and 

emotional life’. 
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algumas palavras tudo o quase pode descrever como civilização.” (ELIAS, 

[1939] 1990, p.23) 

 

A investida de Elias em relação ao conceito de civilização é bastante emblemática e 

relevante principalmente ao se pensar sobre o colonialismo. Segundo o próprio autor (1993), 

em um primeiro momento, nos dois momentos de maior repercussão da ideia de colonização, 

inicialmente fora instrumentalizada a ideia da Cristandade e, em um segundo, a ideia da 

civilização. Na visão de Elias, assim como aconteceu na sociedade de corte em que os costumes 

da nobreza passavam a ser replicados pela plebe, que eram os outsiders, os modos de vida e de 

conduta dos países ocidentais, que se firmaram como a “alta classe” passaram a ser transmitidos 

e implantados em contextos não-ocidentais.  Para Gonçalves, sobre as obras de Elias, “a 

sociedade ocidental foi o ponto de partida da ascensão do mercado monopolista, cada vez mais 

interdependente e mundial, formando uma rede de múltiplos núcleos metropolitanos e 

coloniais” (GONÇALVES, 2013, p. 219) (ELIAS, [1939] 1993) 

Os costumes e os modos de vida europeus foram moldados em contraponto a outras 

sociedades que os países europeus passavam a ter mais contato, como a Índia, o Japão e a China. 

Os diferentes choques culturais acabaram por tomar o rumo da violência por parte da Europa, 

buscando justificar as investidas militares também por um processo de demonização dos 

inimigos, refletido nos costumes deles. (LINKLATER, 2001) 

Linklater, assim, afirma a artificialidade da construção da ideia de civilização e da 

necessidade de se voltar os olhos para a história para entender a formação de ideias que foram 

importantes para o tempo. O autor afirma que a civilização bem como a ideia do padrão de 

civilização nada mais foi do que uma ótica pelo qual se decidiu ver e lidar com o outro. E que 

as relações da sociedade internacional moderna “foram moldadas por considerações de validade 

moral que emergiram como parte do processo civilizador europeu e refletem a contínua 

hegemonia dos valores ocidentais” (LINKLATER, 2011,p.23, tradução nossa13)  

Também assim, para Gong (1984), o processo de expansão dos países europeus 

configurou-se como um confronto de diferentes “sistemas culturais”, no qual predominaram as 

instituições, a cultura, a economia, e a forma de organização política das sociedades europeias. 

A partir da dizimação de populações locais por conta da transmissão de doenças e da 

superioridade militar, aliada a diversos processos de desarticulação e cooptação de elites locais, 

                                                 

13 was shaped by assessments of moral worth that emerged as part of the European civilizing process, and reflects 

the continuing hegemony of Western values. 
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os países europeus conseguiram implementar seus projetos políticos em territórios 

incivilizados, como apresentado por eles. 

De modo algum todas essas concepções foram simplesmente aceitas pelos outros países. 

Os chamados “impérios periféricos” eram plurais e buscaram, inicialmente, suas maneiras de 

se desvencilhar do padrão de civilização. Goldfeld destaca, 

 

De fato, o jogo intraeuropeu na periferia, por vezes denominado de “Questão 

do Oriente”,  “Grande  Jogo”,  “Imperialismo  informal”  ou  “Imperialismo  

legal”,  teve  um  papel muito importante e de longo impacto. Os impérios 

periféricos, porém, contaram  com  suas  próprias  estratégias  de  

sobrevivência  e  inserção:  seja  jogando  uma  potência  contra a outra, como 

fez Sião com França e Grã-Bretanha; seja buscando alianças entre  os  próprios  

Estados  periféricos,  como  foi  o  caso  dos  Estados  Unidos  no  

“Hemisfério  Ocidental”;  forjando  os  mais  variados  “pans”,  como  o  pan-

islamismo  e  o  pan-asianismo 22 ; ou mesmo derrotando Estados europeus 

no campo de batalha, como foram  os casos da Etiópia contra a Itália e do 

Japão contra a Rússia. (GOLDFELD, 2012, p.45) 

 

Gong se debruça sobre os elementos históricos de continuidade e mudança. Em relação 

a continuidade, são apontados quatro grandes fatores que se mantiveram da experiência da 

cristandade à experiência da Sociedade Internacional Europeia, em termos gerais são: 1) a 

proteção aos direitos inalienáveis; 2) o reconhecimento e seguimento do direito internacional; 

3) a preocupação moral com aqueles em situação de vulnerabilidade; 4) uma autoconfiança 

cultural, visualizado na consideração de que os “civilizados” são aqueles que comungam 

daquele mesmo sistema cultural europeu. (GONG, 1985) 

Já em relação aos elementos de mudança, Gong (1985) observa que há dois grandes 

elementos que são centrais para entendermos as mudanças pelos quais o padrão de civilização 

passou. A primeira delas foi o crescimento de potências que não fossem europeus, mais 

precisamente os Estados Unidos, que ganhara a Guerra Civil, e o Japão, que se fortalecia 

militarmente a partir da Restauração Meiji. Assim, veio à tona essa preocupação pelo fato de 

que a Europa passava a ser ameaçada e poderia parar de ser aquela que ditava as regras de 

conduta das relações interestatais, fazendo com que a ideia de um padrão de civilização tornasse 

menos factível que mudanças muito estruturais pudessem ser realizadas, posta a necessidade de 

reconhecimento daquele Estado. Já o segundo elemento de mudança fora muito trabalhado por 

Alexandrowicz e diz sobre a emergência do positivismo e sua aplicação nas teorias de Direito 

Internacional. As considerações positivistas foram centrais para ratificar noções já estabelecidas 

no âmbito naturalista e religioso, como o direito a invasões territoriais, intervenções a países 

não civilizados e também ratificaram os direitos invioláveis. O autor, entretanto, coloca a 



 

 

41 

 

necessidade de não afirmar diretamente que o positivismo foi prerrogativa para justificar toda 

e qualquer invasão e colonização já ocorrida. Além de acabar se tornando um anacronismo 

histórico na realidade, “o direito positivista foi somente uma racionalização ex post facto para 

as explorações coloniais, e é igualmente equivocado confundir a ordem dos acontecimentos, 

tornando o direito positivista a causa e o uso do poderio militar contra nações não-europeias, o 

efeito”. (GONG, 1985, p.44, tradução nossa14) 

Outro fator muito relevante apontado por Alexandrowicz, segundo Gong, é que o 

positivismo fora também responsável por ter desconstruído a noção mais universalista da 

‘Família das Nações”. Por mais que a ideia de “Família das Nações” tenha surgido no momento 

histórico específico europeu para se referir àquele conjunto de países em interação, ou seja, não 

fora simplesmente um conceito criado para excluir outras realidades, ao retirar a ideia da não-

discriminação, acabou por consagrar essa consideração. (GONG, 1984) 

Observar as continuidades e mudanças entre os diferentes momentos históricos acaba 

por contribuir para visualizar as noções que foram incorporadas e dispensadas ao se pensar no 

“padrão de civilização”. Pensando no “meio social” que ajudava a entender essa ideia de 

civilização, Gong apresenta que por mais que essa ideia tivesse incorporado significados 

distintos durante a história, é importante colocar que na visão dos países “de Terceiro Mundo”, 

esse padrão de civilização “simbolizou um sistema legal internacional que surge na Europa, 

refletiu um padrão cultural tendenciosamente europeu, e, essencialmente, consagrou a 

hegemonia europeia e a dominação imperial” (GONG, 1984, p.45, tradução nossa15). Resistir a 

todo esse levante tornou-se inviável para a continuidade das relações dos diferentes países, nas 

palavras de Goldfeld, 

 

Por espontânea vontade ou de forma induzida, chegava ao fim a política de 

isolamento ou de “não-cumprimento” das  normas  que  se  estabeleciam  na  

arena  internacional.  As entidades em questão eram (ou se viam) forçadas a 

participar da sociedade internacional, mas em um nível inferior ao das 

potências europeias, elas mesmas desiguais entre si. A sociedade internacional 

que na própria Europa já tinha diferenças de poderes, na medida em que se 

expandia, ampliava sua estratificação. “Periferializava” entidades que antes 

se mantinham isoladas ou com razoável autonomia. (GOLDFELD, 2012, 

p.45) 

 

                                                 

14 positivist law was merely an  ex post facto rationalization for colonial  exploits, it is equally  wrong to confuse 

tiger an d tail by  making  positivist  law  the  cause,  and  the use  of military force against non-European countries 

the effect. 
15 symbolized an international legal system which was Europeangrown,  reflected  European  cultural  biases,  

and  essentially codified  European  hegemony  and  imperial  dominance. 
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Para o entendimento de todas essas mudanças, portanto, é fundamental entender que 

houve de fato uma fusão entre a identidade cristã com a identidade europeia, mas não só no 

sentido cultural, mas no sentido político como um todo. Assim, Gerrit Gong (1984) relembra 

uma consideração fundamental: essa mudança da identidade cristã para a identidade europeia 

tem como um dos elementos centrais a emergência e estabilização do positivismo e toda a visão 

de mundo que essa corrente científica consagrou. Nesse processo, a ideia de civilização fora 

evidenciada afirmando a superioridade entre o modo de vida europeu em relação a qualquer 

outro contexto, um dos autores trazidos por Gong é Purchas que, ao afirmar as virtudes 

europeias, fala sobre 

  

“suas vantagens geográficas e climáticas; os 'couros decididos, corpos 

capazes, mentes bem qualificadas de seu povo; sua glória de manter a Ásia e 

a África "cativadas" e subjugadas; suas realizações como o único lar de artes 

e invenções como culinária, administração de cavalos, e química; e sua honra 

como o berço dos intrépidos exploradores.” (GONG, 1984, p.46, tradução 

nossa16) 

  

 Dessa maneira, uma continuidade entre as perspectivas eurocêntricas passava a se dar 

não somente mais no âmbito religioso. As justificativas cientificas positivistas suplantaram a 

justificativa social necessária para afirmar a superioridade europeia. (GONG, 1984) 

 

1.4 Questões críticas sobre a Expansão da Sociedade Internacional 

 

Seguindo os passos de Gong (1984), Edward Keene vem pensar também de modo crítico 

a ideia de expansão da ordem internacional em Beyond the Anarchical Society: Grotius, 

Colonialism and Order in World Politics (2004). O autor propõe que pensar conceitualmente 

sobre a ordem internacional utilizando distinções teórico-metodológicas para se referir aos 

contextos intra-europeus e extra-europeus, alimenta de forma instigante o debate. Para ele, o 

mero pensamento sobre as instituições da Sociedade Internacional só contribui para se pensar 

parcialmente a ordem internacional. No argumento do autor, a inviolabilidade da integridade 

da soberania e a possibilidade de posse de territórios desocupados não faz sentido para dentro 

da ordem internacional intra-européia, mas é um entendimento fundamental para se entender a 

                                                 

16 its  advantages  of  geography  an d  climate; the  'resolute  courages,  able  bodies,  well-qualified minds  of 

its  people; its glory  of holding Asia and Africa "captivated" and subjugated; its achivements as the sole home of 

arts · and inventions  like  cooking, horse  management,  an d  chemistry; and  its  honour  as  the  cradle  of  the  

intrepid  explorers'. 
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relação da Europa com territórios e sociedades não-europeias. Para Keene, é exatamente essa a 

maneira pela qual, sob a égide do colonialismo e do imperialismo, a relação com sociedades 

extra-europeias fora firmada. Dessa maneira, Keene (2004) apresenta o antigo argumento de 

Robert Ward que afirmava que não se pode pensar a ideia da Lei das Nações simplesmente de 

uma dimensão universalista, mas sim cada vez mais estratificada, desse modo, ou seguiria-se o 

caminho de se ignorar o que acontece em realidades não europeias ou se segue o caminho de 

se justificar as diferenças qualitativas entre os diferentes povos. Keene afirma que os dois 

caminhos convergem no tocante a admitir que existe uma “distinção radical entre sociedades 

civilizados e não civilizadas” (2004, p.111, tradução nossa17).   

Tanto para Keene quanto para Bull, o estabelecimento da ordem internacional não 

funcionou de forma unívoca para todas as realidades do mundo. Bull é bastante enfático ao 

afirmar que a ordem internacional que fora instituída foi uma ordem eurocêntrica, baseada no 

princípio da soberania e firmada nos imperativos da cristandade, mas não se propõe a ser tão 

crítico em seus escritos. (KEENE, 2004) 

Para Keene, o que se operou, na realidade, foi que dois diferentes padrões de relação se 

estabeleceram dentro da Sociedade Internacional: o padrão da tolerância e o padrão da 

civilização. Keene apresenta (2004) que o padrão da tolerância fora reservado aos países do 

sistema Europeu e se constitui dos princípios consagrados que balizam a ordem como à 

soberania estatal, aos direitos da autodeterminação, à diversidade cultural do outro Estado, 

dentre outras premissas. Os países intra-europeus se autoproclamaram a “família das nações 

civilizadas”, consideração apontada na constituição da Corte Internacional de Justiça até os dias 

de hoje. Do outro lado, encontra-se o padrão da civilização. O padrão da civilização da ordem 

internacional contempla quaisquer países não-europeus, principalmente àqueles povos que 

foram colonizados. A eles fora reservado um modo de interação baseado na afirmação da 

precariedade desses países, de seus atrasos socioeconômicos e políticos, da atribuição a eles de 

uma carência intelectual, da caracterização da barbárie e incivilidade. A interação dos países da 

“família das nações civilizadas” com os países considerados incivilizados, dessa maneira, não 

seguia os mesmos princípios da relação com Estados Europeus. Àqueles era reservada uma 

interação baseada na violência e na dominação, justificada como um caminho necessário para 

o avanço desses países sob múltiplos discursos. São países que, em resumo, foram passíveis de 

violação (KEENE, 2004). 

                                                 

17
 a radical distinction between civilized and uncivilized societies.  
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Finalmente, em um argumento que, de certa maneira, une o ponto de vista de Keene 

(2004), Gong (1984) e Bull (2002), é de se dizer dos dias atuais. Atualmente, o número de 

Estados da Sociedade Internacional é muito superior há cerca de um século atrás. Para Bull, 

isso acabou tornando-se natural devido ao predomínio do sistema cultural europeu. Já para 

Keene, a explicação vem do fato de que após o advento da ordem internacional pós-1945, os 

Estados eram cada vez mais facilmente absorvidos para essa ordem, devido ao fim da ideia do 

padrão de civilização, de modo que a relação entre a maioria deles passasse a ser 

“intraeuropeia”, ou seja, compartilhando de instituições e da reciprocidade mútua entre os 

diferentes membros. Do lado de Gong (1984), a Sociedade Internacional passa a ser mais 

múltipla também por essa derrocada do padrão de civilização que havia subalternizado os 

sistemas culturais de diversos países do mundo. (GONG, 1984) (BULL, 2002) (KEENE, 2004) 

(SOUZA, 2015) 

 

1.5 E a América Latina? 

 

Os pensamentos de Gong, Keene, Linklater e de outros autores e autoras se vinculam 

muito ao caráter formal da ideia da civilização. Como fora apontado, existia um conjunto de 

atributos pelos quais se consideravam que determinado Estado poderia ou não ser considerado 

civilizado. É nessa seara que se encontram os diferentes casos abordados na obra de Gong, 

como a Rússia, o Império Otomano, o Japão. Sem dúvidas, voltar os olhos para essa realidade 

é e foi fundamental para desvelar um conjunto de inadequações apresentadas inicialmente na 

obra de Hedley Bull. Também, alguns outros autores são também bastante enfáticos ao apontar 

que a ordem internacional é eurocêntrica e firmada em princípios civilizatórios que afirmavam 

a superioridade da cultura e desenvolvimento sociopolítico, econômico e institucional da 

Europa em detrimento de outros contextos e sociedades. Diversos autores e autoras, na 

realidade, têm se colocado nos últimos anos de maneira crítica às interpretações canônicas sobre 

a ordem internacional (CRAWFORD, 200218; LINKATER, 201119; STIVACHTIS, 200820; 

DUNNE, 199821; LAKE, 201122), entretanto, essas dinâmicas ainda não conseguem ser 

                                                 

18 CRAWFORD, Neta C. Argument and Change in World Politics; ethics, decolonization and humanitarian 

intervention. 2002 
19 LINKLATER, Andrew. International Society and the Civilizing Process. Institute of International Relations 

and Area Studies. 2011 
20 STIVACHTIS, Yannis A. Civilization and International Society. 2008 
21 DUNNE, Tim. Inventing International Society. 1998 
22 LAKE, David. Hierarchy in International Relations. 2011 
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suficientes para se pensar sobre os diferentes casos da expansão da Sociedade Internacional 

para as Américas. 

É importante, entretanto, expandir esse ponto de vista. Refletir somente sobre a esfera 

“formal” do padrão de civilização acaba por deixar de lado uma série de dinâmicas que 

possibilitaram que o padrão de civilização ganhasse legitimidade o suficiente para existir. Uma 

das obras mais importantes em relação a essa crítica vem de Carsten-Andreas Schulz (2014) no 

artigo “Civilisation, Barbarism and the Making of Latin-America’s Place in 19th Century 

International Society”. 

 Os argumentos principais de Schulz são de duas ordens.1) “em contraste a conceituação 

formal-legal, esse estudo aponta que, em primeiro lugar, o ‘padrão de civilização’ precisa ser 

entendido como parte de  um contexto discursivo muito mais amplo que racionalizou 

desigualdades na Sociedade Internacional” (SCHULZ, 2014, p.838, tradução nossa23) e 2) 

refletir sobre o fato de um Estado ser ou não membro da Sociedade Internacional não é 

suficiente para entender a estratificação do sistema internacional como um todo. Ainda, o autor 

traz a possibilidade de se pensar as diferentes heterarquias da Sociedade Internacional, ou seja, 

das diferentes esferas de poder que se inter-relacionam e localizam os Estados na Sociedade 

Internacional. (SCHULZ, 2014). 

  A partir dessas premissas, Schulz (2014) reflete sobre os processos de entrada do Haiti 

e do Brasil na Sociedade Internacional e demonstra como, nos dois casos, houve empecilhos 

muito gritantes para o reconhecimento total desses países como “civilizados” por parte dos 

outros, mesmo tendo sido colônias dos países europeus. O autor tenciona os paradigmas 

historicamente estabelecidos pela Escola Inglesa e vem dizer que mesmo entre os países que, 

teoricamente, eram vinculados à ordem internacional intraeuropeia ou à família das nações 

civilizadas, havia reconhecimentos parciais de determinados países. No caso dos dois, o 

principal fator que tornava o reconhecimento o impeditivo era por conta do racismo. Em relação 

ao Haiti, os países europeus aceitarem um país que se tornou independente a partir de uma 

rebelião escrava seria um exemplo maléfico para o resto da América Latina. Em relação ao 

Brasil, o autor sugere que o fato de o país ter tido uma independência regida pela monarquia 

portuguesa facilitava sua relação com os países europeus, mas, ao mesmo tempo, a numerosa 

população negra e a também significativa população mestiça condenavam o Brasil a um status 

de subalternidade e de perene subdesenvolvimento, situação afirmada principalmente pelas 

                                                 

23 In contrast to this formal-legal conception, this study posits that, firstly, the ‘standard of civilisation’ needs to 

be understood as part of a wider civilisational discourse that rationalised inequalities in international society. 
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teorias do racismo científico emergentes no século XIX. O quadro brasileiro, por si, já traz 

indagações que merecem maior investigação, nesse exercício realizado nessa dissertação. 

(SCHULZ, 2014) 

Dessa maneira, portanto, Carsten-Andreas Schulz propõe um rompimento com a mera 

noção binária entre países civilizados e não civilizados e estabelece a necessidade de se pensar 

a ideia de civilização como um contexto discursivo. A raça, portanto, torna-se um fator 

relevante para pensar as diferenças na reciprocidade dentre os países civilizados encaminha a 

uma reflexão sobre as assimetrias existentes dentro de uma dada sociedade, discussão que será 

central para o argumento geral trabalhado nessa dissertação. (SCHULZ, 2014) 

Além de tudo isso, é relevante notar uma contribuição central do trabalho de Schulz, a 

Escola Inglesa não reflete sobre a América Latina de modo tão exaustivo como o faz para as 

realidades africanas e asiáticas. Podem ser elencados diversas justificativas para isso, e entre 

uma das mais relevantes delas é o fato de que a reflexão da Escola Inglesa se dá prioritariamente 

em relação à Sociedade Internacional Europeia e a Sociedade Internacional Mundial. A 

formação da SIE se dá, como dito algumas páginas atrás, a partir do século XVIII, em uma 

ruptura com a SIC. A colonização das Américas se deu principalmente entre os séculos XV e 

XVI. Desse modo, os processos de conquista e colonização acabaram por não se tornarem 

objeto de interesse tão afirmados no campo de estudos da Escola Inglesa. 

Para tanto, na seção que se segue, passaremos à introdução de perspectivas vindas das 

teorias decoloniais, que refletem, prioritariamente sobre o processo de colonização e as 

consequências desse processo para as sociedades latino-americanas, mesmo dentro dos estudos 

da expansão internacional. Enquanto as nações de África e Ásia que foram colonizadas ao fim 

do século XIX tiveram de enfrentar um processo de reconhecimento de legitimidade 

institucional até os anos 1980, mesmo dentro do sistema ONU e dos pressupostos internacionais 

da autodeterminação. Como os países latino-americanos já haviam sido colonizados mais de 

300 anos antes da própria Conferência de Berlim, o reconhecimento internacional destes teria 

se dado de maneira mais rápida. A América Latina já seria uma White Settler Society, uma 

“Sociedade Branca de Colonos”. (GOTT, 2007) (SCHULZ, 2014) 

Adam Watson, em The Evolution of International Society explica um pouco mais dessa 

situação:  

Quase vinte Estados de assentamento latino-americanos tornaram-se 

independentes e foram aceitos como membros associados da sociedade 

internacional europeia. O mais importante deles, o Brasil, fê-lo por intermédio 

de um imperador que era membro da família real portuguesa e casado com 

uma  princesa  Habsburgo  e  que, portanto, gozava  do apoio de  Metternich. A   
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aceitação europeia dos novos listados americanos inseriu-se no objetivo dos 

Estados Unidos de manter o hemisfério ocidental isolado do colonialismo e 

da política de poder europeus. (WATSON, 2004, p.341) 

 

Ainda, 

O que realmente e decisivamente fez os estados colonizadores das Américas 

considerarem-se, e serem considerados, membros da família europeia era que 

eles eram todos criados estados no modelo europeu, habitado ou dominado 

por pessoas de cultura e descendência europeias (no caso marginal de Haiti, 

ascendência euro-africana). Nenhum deles foi uma restauração de uma 

comunidade pré-colombiana. O fim da dependência dos Estados europeus nas 

Américas foram um passo significativo em direção ao fim das múltiplas 

independências do espectro. (WATSON, 1992, p.268, tradução nossa24) 

  

Watson complementa também afirmando que por mais que os países americanos recém-

independentes fossem reconhecidos e realizassem de toda a sorte de trocas comerciais, políticas 

e sociais, eles eram como “primos do interior” e “não desempenhavam nenhum papel na política 

europeia” (WATSON, 2004, p.372), exceto o Brasil. (WATSON, 2004) 

Esse trabalho, inserindo-se na busca por investigar melhor o contexto discursivo 

civilizacional, como enunciado por Schulz (SCHULZ, 2014), e voltará o olhar para o Brasil em 

seu contexto regional e na sua condição de sociedades branca de colonos na América. O 

reduzido número de trabalhos que se aventuram nas investigações sobre a expansão da 

Sociedade Internacional para as Américas, diferente da expansão para outros países outros 

países que buscaram atingir o padrão de civilização, estimula e justifica essa pesquisa. 

Essa situação se verifica até mesmo nos estudos mais críticos dentro das Relações 

Internacionais. Isso se dá porque até mesmo as vertentes pós-coloniais acabaram por fletir muito 

mais sobre os fenômenos e vivencias sociais afro-asiáticas, pelo fato de que o surgimento das 

vertentes teóricas pertencentes ao escopo pós-colonial foram fortemente alimentadas pelos 

movimentos de resistência e libertação de países que ainda eram colonizados em meados dos 

anos 50, fenômeno que foi geograficamente concentrado nos contextos de África e Ásia. Mais 

à frente será possível ver essas questões com maior clareza e maturidade teórica. 

 

1.6  Heterarquias e as Relações Internacionais 

 

                                                 

24 What really and decisively made the settler states of the Americas consider themselves, and be considered, 

members of the European family was that they were all states on the European  model, inhabited or dominated by 

people of European culture and descent  (in the marginal case of Haiti, Euro-African descent). None of them was 

a restoration of a pre-Columbian community. The end of dependence of the European states in the Americas was 

a significant move towards the multiple  independences  end  of  the  spectrum. 
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Ao propor o rompimento com a concepção binária da ideia de civilização, Schulz abre 

espaço para um paradigma teórico que tem ganhado espaço há algum tempo no campo das 

Relações Internacionais e das Ciências Sociais no geral: a ideia de heterarquias. Baseado 

principalmente nas discussões já avançadas no campo da Antropologia e da Sociologia, pensar 

sobre as heterarquias encaminha a questionar as premissas de igualdade de diferentes atores 

dentro de uma determinada sociedade. Para um melhor entendimento desse assunto, é 

importante que reflitamos sobre o Pós-Colonialismo e a sua crítica tanto acadêmica tanto 

política no tocante à visão sobre a história e sobre os processos sociais. 

Esse conceito principal de heterarquias vem da discussão decolonial de Grosfoguel. O 

autor transplanta para as teorias decoloniais a ideia do pensamento heterárquico de 

Kontatopoulos (KONTATOPOULOS, 1993 apud GROSOFUGEL, 2006), e vem dizer que “as 

heterarquias fazem-nos transpor as hierarquias fechadas rumo a uma linguagem de 

complexidade, a sistemas abertos e a um enredamento de múltiplas e heterogêneas hierarquias, 

níveis estruturais e lógicas estruturantes”. (GROSFOGUEL, 2006, p.134). 

É importante trazer uma consideração sobre o pós-colonialismo que será mais bem 

trabalhada no capítulo seguinte. Nas palavras de Carvalho e Mourão, 

 

O “pós-colonial” opera uma interrupção crítica na grande narrativa 

historiográfica, pois ela havia reservado ao colonialismo uma mera presença 

subordinada em uma história que poderia ser contada a partir do interior dos 

parâmetros europeus. Desse modo, revelando a outra face por trás do “mito 

do mundo moderno”, não se pode separar a modernidade europeia do 

colonialismo. (CARVALHO e MOURÃO, 2009, p.2016) 

 

Ao tratar sobre o impacto do colonialismo na América Latina, Ramón Grosfoguel traz 

o conceito de colonialidade do poder, que pode ser entendida 

 

“como uma interseccionalidade (Crenshaw, 1989; Fregoso, 2003) de 

múltiplas e heterogéneas hierarquias globais (“heterarquias”) de formas de 

dominação e exploração sexual, política, epistémica, económica, espiritual, 

linguística e racial, em que a hierarquia étnico-racial do fosso cavado entre o 

europeu e o não-europeu reconfigura transversalmente todas as restantes 

estruturas globais de poder. O que a perspectiva da “colonialidade do poder” 

tem de novo é o modo como a ideia de raça e racismo se torna o princípio 

organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias do sistema-mundo 

(Quijano, 1993).” (GROSFOGUEL, 2011, p.11, tradução nossa25) 

                                                 

25 intersectionality (Crenshaw 1989; Fregoso, 2003) of multiple and heterogeneous global hierarchies 

(“heterarchies”) of sexual, political, epistemic, economic, spiritual, linguistic and racial forms of domination and 

exploitation where the racial/ethnic hierarchy of the European/non-European divide transversally reconfigures all 

of the other global power structures. What is new in the “coloniality of power” perspective is how the idea of race 
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Buscar formas emancipatórias de falar sobre seus lugares e falar sobre seus processos 

de exclusão é fundamental, portanto, para a superação dessas colonialidades. O fazer científico 

que não contemple essas questões continua por se esconder atrás de uma ciência positivista que 

já se mostrou insuficiente para abarcar toda a completude e complexidade da vida social. 

A invisibilização de determinados sujeitos, temáticas e pautas da discussão científica favorece 

sempre a algum propósito e a determinado grupo que não a contempla, como é o caso da 

discussão da Raça e do Racismo. 

Todo esse fenômeno de exclusão de formas de conhecimento não cientificas é 

conceituada por Ramón Grofoguel (2011) como a colonialidade do saber26 que manifesta 

através da história com “estratégias epistêmicas” de desvalorização dos conhecimentos locais 

que suprimem a América de foram incisivas. Manifestações emblemáticas disso são vistas nas 

caracterizações das realidades latino americanas primeiramente como “povo sem escrita”; 

depois de “povo sem história”; e, hoje, “povo sem desenvolvimento” (GROSFOGUEL, 2011, 

p.7).  

Para Krishna, em Race, Amnesia and the Education of International Relations (2001), 

o campo de estudos das RI se desenvolveu de forma que ignorasse “questões da terra, violência 

e escravidão – os três processos que determinaram a ordem global desigual que nos 

encontramos hoje” (p.401, tradução nossa27).  Grovogui (2001), urge pelo mesmo esforço de se 

racializar a visão sobre a história que as relações internacionais tiveram, ao invés de se 

desprezar esses efeitos. A não-reflexão, para ele, leva até mesmo a dificuldades na concepção 

de teorias mais assertivas dentro da disciplina. Para Henderson, 

 

 “nossa narrativa cria uma ficção acadêmica que paira por fora da sua própria 

história. A presença dessa narrativa é um testemunho à supremacia branca que 

essa é uma peça central para garantir a ‘norma contra a percepção’ da 

centralidade do racismo branco na política internacional” (HENDERSON, 

2013, p.90, tradução nossa28) 

                                                 

and racism becomes the organizing principle that structures all of the multiple hierarchies of the world-system 

(Quijano 1993) 
26 Para Ramón Grosfoguel (2011), autor decolonial, a filosofia ocidental traz um entendimento sobre o 

conhecimento que limita esse conhecimento como o conhecimento cientifico, negando o “corpo-político do 

conhecimento” em detrimento de um “ego político do conhecimento”, o que legitimou o modo de pensar europeu 

e o hierarquiza violentamente em outros contextos. 
27 questions of theft of land, violence, and slavery—the three processes that have historically underlain the 

unequal global order we now find ourselves in. 
28 our narrative creates an academic fiction that hovers outside of its own history. The presence of this narrative 

is a testament to the white supremacism that is a centerpiece of the field given its role in ensuring a ‘norm against 

noticing’ the centrality of white racism in world politics. 
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Incorporar a ideia de raça nas Ciências humanas, desse modo, tem aparecido com um 

grande potencial revelador de realidades que foram intencionalmente ocultadas e também com 

o potencial de se gerar lutas sociais. Walter Mignolo, nesse raciocínio, propõe a necessidade de 

um “espaço do diálogo pluri-versal” (MIGNOLO, 2008, p. 246).  É fundamental que a própria 

Ciência, assim como também aborda Santos (2007), admita que os “conhecimentos subalternos 

foram excluídos, omitidos silenciados e/ou ignorados. Esse não é um chamado pelo 

fundamentalismo ou uma missão de resgate pela autenticidade. O ponto aqui é colocar a 

diferença colonial (MIGNOLO, 2000) como centro do processo de produção de conhecimento” 

(GROSFOGUEL, 2011, p.24). 

Esse movimento de busca por um saber científico emancipatório, que reflita sobre as 

vivências e processos de exclusão e subjugação que atravessam diferentes povos em diferentes 

sociedades tem sido lido pela ideia de transdisciplinariedade. Maldonado-Torres (2010) alerta, 

entretanto, que esse processo ainda é atravessado por muitos entraves, pois, por ainda serem 

espaços que carregam metodologias ainda emergentes, a Academia ainda trata esses lugares 

interdisciplinares “como espaços menos racionais e rigorosos que os fornecidos pelas 

disciplinas”, sendo vistos ainda somente como campos de estudos secundários”. Para o autor, 

essa questão se dá pela grande fronteira criada pelo processo de racionalização com qualquer 

outro tipo de saber que não corresponda ao positivismo. (MALDONADO-TORRES, 2010) 

 

1.7 Raça e Racismo nas Relações Internacionais; os “versos que o livro apagou” 

 

As discussões sobre raça e racismo nas Relações Internacionais ainda não ganharam a 

amplitude teórica e empírica que merecem, mas já têm caminhado há passos mais largos nos 

últimos 20 anos. Há uma ampla gama de fenômenos sociais que deixam de ser analisados pelo 

prisma racial, e fazer o movimento de se incorporar essas questões podem levar de forma até 

mesmo determinante para melhor compreensão de muitas temáticas no campo de estudos. 

 A maior obra, e uma das únicas existentes que foram possível mapeadas em um esforço 

exaustivo, que trata sobre raça e RI é o volume Race and Racism in International Relations: 

confronting the Global Colour Line (ANIEVAS, MANCHANDA e SHILLIAM, 2015), 

organizado e produzido por diversos autores pós-coloniais dentro do campo de estudos. É 

curioso notar que procurar as referências bibliográficas dos artigos que compõe esse volume, 

bem como de artigos avulsos que falam sobre Raça e Relações Internacionais é o fato de que 
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os textos e autores costumam se repetir. De saída, não é algo necessariamente ruim que isso 

aconteça, mas, ao mesmo tempo, isso reitera que não há tantas produções bibliográficas em 

relação a isso. (ANIEVAS et al, 2015) 

 Uma das obras que é sempre lembrada e faz sentido trazê-la ao trabalho é o texto Worlds 

of Color de W. E. B. Du Bois (DUBOIS, 1925). Du Bois foi um dos maiores ativistas pan-

africanistas e acadêmicos estadunidenses, tendo sido o primeiro negro a receber um titulo de 

doutoramento pela Universidade de Harvard. Seus escritos se tornaram referência sobre o 

pensamento sobre raça e as Relações Internacionais, tendo sido publicado, entre outros 

periódicos, no Journal of Race Development (criado em 1922). Essa revista que intenciona 

reunir pesquisas que indagassem sobre as diferenças qualitativas e quantitativas entre as 

diferentes raças, firmemente apoiadas e embasadas nos pressupostos da eugenia, ainda existe 

hoje, mas não com a mesma finalidade. Esse se tornou o atual portal Foreign Affairs, que é uma 

das maiores referencias no estudo das Relações Internacionais. (ANIEVAS et al, 2015) 

 A contribuição negra de W.E.B. Du Bois para essa revista foi uma grande afirmação 

epistemológica que se materializou quase que como uma profecia. O autor era contundente ao 

dizer que “o problema do século XX é o problema da linha de cor” (DUBOIS, 1925, tradução 

nossa29). Segundo o autor, por mais que grande parte dos pesquisadores passassem a pensar no 

problema do trabalho como o maior problema que assombra as diferentes nações, na visão dele, 

a linha de cor explica muito mais. A linha de cor, para ele, denunciava e escancarava as 

diferenças entre “povos de cor” e “povos que não tem cor”, e que essas diferenças justificaram 

diferentes movimentos de subjugação, de violência e de colonização em logicas que ainda 

operam nos mais diversos contextos. (DUBOIS, 1925) (ANIEVAS et al, 2015) 

 Dentre outras coisas, o fato de o conceito de raça ter sido abolido das utilizações 

cientificas pós-UNESCO fez com que W.E.B Du Bois entrasse em esquecimento. Hoje, mais 

de 100 anos depois de seus primeiros escritos, vivenciamos ainda o fato de que a linha de cor 

explica grande parte dos problemas mundiais. O pensamento racialmente crítico, entretanto, 

não foi tão abordado nas Relações Internacionais. John M. Hobson (HOBSON, 2012, p.322, 

tradução nossa30) é enfático apresentar que “um aspecto particularmente interessante das 

relações internacionais envolve o whitewashing dos pensadores tradicionais racistas pré-1945”. 

Esse processo de whitewashing que, em determinados contextos, pode ser traduzido como 

                                                 

29 The problem of the Twentieh Century is the problem of the color line. 
30 One particularly interesting aspect of post-1945 international theory involves the whitewashing of traditional 

pre-1945 racist thinkers. 
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“embranquecimento” envolve o ato de se retirar as conotações racistas de processos 

notoriamente racistas tanto passados quanto presentes. Esse ato de se realizar o whitewashing 

acaba, por vezes, sendo afirmado para suavizar realidades históricas racistas, buscando não 

imputar o lado racial que elas afirmavam31. Nesse mesmo espectro se encontra a afirmação da 

eugenia (racismo científico) como pseudociência. Não considerar que a eugenia era 

amplamente adotada como ciência acaba por esconder a realidade sobre o que é o próprio 

processo continuo de investigação cientifica. 

Dessa maneira, trabalhos como esse podem ser minimamente relevantes no sentido de 

vislumbrar novas possibilidades teóricas e interpretativas. Sendo assim, os próximos 3 

parágrafos tratarão sobre um breve levantamento de algumas das principais obras até então. É 

importante, entretanto, apontar que a maior parte desses pesquisadores não se dedica 

exclusivamente à questão racial e que de todos os trabalhos indicados, somente três são livros. 

Os esforços de se concatenar “o pensamento racial nas Relações Internacionais” têm aparecido 

e, sem dúvida, contribuirão para que a reflexão sobre o tema avance. 

  A maior parte desses trabalhos também se esforça no sentido de reafirmar que o papel 

da raça poderia ser muito mais explorado do que de fato é. Pensando sobre o campo de  estudos 

das RI e a ausência e presença das discussões raciais, alguns autores se dedicam mais tempo a 

essa crítica, por exemplo: John Hobson32, Sankaran Krishna33, Errol Henderson34, R.J. 

Vincent35, dentre outros. Com os movimentos de descolonização afro-asiática, a raça passou de 

fato a tomar lugar de volta nas RI. Como exemplos de textos que se dedicaram a questão, estão 

os pesquisadores: Rosenau, Sheperd e Le Melle36, Hugh Tinker37, Robert Gardiner38 e Robert 

Gardiner e os organizadores do maior e único livro exclusivo sobre a temática – que foi possível 

mapear – pelo menos dos últimos anos: Alexander Anievas, Nivi Manchanda e Robbie 

Shilliam39 

                                                 

31 Para mais trabalhos que discutem empiricamente essas questões: MCMILLAN e RIGNEY. Race, 

reconciliation and justice in Australia. 2017; SHILLIAM, Robbie. The Atlantic as a vector of uneven and combined 

development. 2009; JOSEPH, Jay; WETZEL, Norbert A. Ernst Rüdin Hitler’s Racial Hygiene Mastermind. 2012. 
32 HOBSON, John M. The Eurocentric Conception of World Politics Western International Theory-1760-

2010. 2012 
33 KRISHNA, Sankaran. Race, Amnesia and the Education of International Relations. 2001 

34 HENDERSON, Errol A. Hidden in plain sight; racism in international relations theory. 2013 
35 VINCENT, R. J. Race in International Relations. International Affairs (Royal Institute of International 

Affairs 1944-), vol. 58, no. 4, 1982, pp. 658–670. JSTOR 
36 SHPERD JR, George W; LEMELLE, Tilden J. Race among Nations: a Conceptual Approach. 1970 
37 TINKER, Hugh. The Race Factor in International Politics. 1979 
38 GARDINER, Robert K. A. Race and Color in International Relations. The Mit Press. 1967 
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 Ao mesmo tempo, outros autores e autoras buscaram se dedicar a pensar no papel da 

raça e do racismo nas transformações sociopolíticas mundiais. Dentre os autores desses 

trabalhos, se encontram: Geeta Chowdhry e Shiela Nair40, Randolph Persaud e R. Walker41, 

Roxxane Doty42, Siba Grovogui43, Duncan Bell44, Sarah White45 dentre outros autores e 

autoras. Também houve aqueles que se destinaram, mais do que tudo, a pensar sobre o impacto 

da raça na política externa de determinados países, como: Robert Vitalis46, Le Melle47, Basil A. 

Ince48. 

 Além do campo de estudos específicos da raça, é importante colocar também diferentes 

temáticas que foram encontradas no caminho de pesquisa dessa dissertação, que podem ser 

exploradas a partir de um viés racial crítico. E são várias: migração, política externa, terrorismo, 

descolonização afro-asiática, cultura, integração regional, conflitos, imperialismo, história, 

estados-falidos, colonização, organizações internacionais, economia política internacional, e 

várias outras possibilidades de investigação de fenômenos já teoricamente estáveis ou não. 

(CHOWDHRY e NAIR, 2002) (PERSAUD e WALKER, 2001) (LE MELLE, 2009) 

(GROVOGUI, 2001) (ANIEVAS et al, 2015) (SHILLIAM, 2010) (PHAM e SHILLIAM, 

2016). 

Sendo assim, o trabalho seguirá na discussão da variável racial e seu impacto nas 

relações sociais e nas relações internacionais como um todo. Seguindo o raciocínio inicial 

indicado por Carlsten-Andreas Schulz, será verificado como a ideia de racismo se articula com 

o contexto discursivo civilizacional como um todo, fundamentação teórica que ainda pode ser 

trabalhada de forma mais incisiva dentro das Relações Internacionais. A partir disso, serão 

enunciadas questões críticas para se pensar a raça e o racismo e, finalmente, se debruçar sobre 

os obstáculos que a configuração racial brasileira trouxe para o reconhecimento internacional 

do país. 

                                                 

40 CHOWDHRY, Geeta; NAIR, Sheila. Power, Postcolonialism and International Relations: reading race, 

gender and class. 2002 
41 PERSAUD, Randolph B.; WALKER, R. B. J. Apertura: Race in International Relations. 2001 
42 DOTY, Roxanne Lynn. The Bounds of ‘Race’ in International Relations. 1993 
43 GROVOGUI, Siba N. Come to Africa; a Hermeneutics of Race in International Theory. 2001 
44 BELL, Duncan. Race and International Relations; Introduction. Cambridge Review of International Affairs. 

2013 
45 White, Sarah (2002). Thinking Race, Thinking Development. Third World Quarterly, 23 (3), 

407 – 19. 
46 VITALIS, Robert. White World Order, Black Power Politics; The Birth of American International 

Relations. Cornell University Press. 2015 
47 LE MELLE, Tilden J. Race, International Relations, U.S. Foreign Policy, and the African Liberation 

Struggle. Journal of Black Studies. 1972 
48 INCE, Basil A. The Racial Factor in the International Relations of Trinidad and Tobago. Caribbean 

Studies. 1977 
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2 CAPÍTULO 02 – FALAR DE RAÇA IMPORTA 

 

Este capítulo se dedicará a embasar duas grandes discussões que se entrecruzam. A 

primeira discussão se trata de teorias e abordagens históricas que tratam das dinâmicas 

sociais do processo de colonização das Américas a partir de 1500. Nesse momento, será 

feita a utilização das teorias decolonias e de sua visão sobre as transformações societais 

que se deram desde o encontro colonial. No final do capítulo 01 já houve uma pequena 

introdução aos pensamentos das “teorias do sul” – pós-coloniais e decoloniais - e do 

intuito desse aparato teórico: rever criticamente as abordagens teóricas mais tradicionais 

e praticar um revisionismo a percepção histórica dos fenômenos sociais, aliada a um 

vínculo politicamente ativo. Será importante também demonstrar como esse trabalho 

busca prat0                                                                                                                                                                                                                                                                                              

icar uma sociologia das ausências, ancorando em diversas perspectivas teóricas que 

permitam a construção de um conhecimento outro dentro da própria ciência. 

A segunda grande discussão que se desmembrará da discussão da colonização é o 

panorama teórico sobre raça e racismo. Sendo, essas, temáticas que abrange diferentes 

vertentes teóricas em suas diferentes ênfases, serão privilegiadas aquelas discussões que 

estabeleçam relações mais próximas com a dinâmica mais estrutural, sistêmica e histórica 

do racismo. Serão exploradas as diferentes conceituações sobre raça e racismo, o 

surgimento dessas ideias, a existência da eugenia, dentre outros aspectos relevantes que 

nos serão caros para se pensar o processo de expansão da Sociedade Internacional 

apontado no capítulo 01 e criar nexos relevantes para a reflexão sobre o caso brasileiro 

no capítulo 03. 

 

2.1 A virada pós-colonial e “a história que a história não conta49” 

 

Edward Said (1996) começa a obra Orientalismo: o Oriente como invenção do 

Ocidente trazendo um relato expressivo do estadista britânico Arthur James Balfur em 

relação ao Egito em uma interpretação que se estende para as populações orientalizadas 

como um todo. Artur Balfur afirmava a necessidade de se desenvolver possibilidades de 

                                                 

49 “A história que a história não conta” (ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA, 2018), é uma citação 

do samba-enredo da escola Estação Primeira de Mangueira no Grupo Especial da Liga das Escolas de 

Samba do Rio de Janeiro no ano de 2019 com o enredo Histórias Para Ninar Gente Grande.  



 

 

55 

 

maximização dos potenciais de crescimento do Egito, e que isso se daria de uma maneira 

bastante explicita: sob o julgo inglês. A lógica de pensamento de Balfur, que também a 

compartilhava em alguns termos com Cromer, era a lógica racial que estava imposta 

naquele dado espaço tempo. Em relação a isso, havia um raciocínio muito bem 

estruturado: 

 

Há ocidentais e há orientais. Os primeiros dominam; os segundos 

devem ser dominados, o que costuma querer dizer que suas terras 

devem ser ocupadas, seus assuntos internos rigidamente controlados, 

seu sangue e seu tesouro postos a disposição de urna ou outra potência 

ocidental. (SAID, 1996, p.46) 

 

Edward Said traz que “o orientalismo é o termo genérico que venho usando para 

descrever a abordagem ocidental do Oriente. é a disciplina por meio da qual o Oriente é 

abordado sistematicamente, como um tema de erudição, de descobertas e de prática” 

(SAID, 1996, p.82). Essa afirmação, entretanto, ainda não revela os diferentes percalços 

e significações que atravessaram essa abordagem ocidental, como visto na citação acima.  

Esse pensamento corrente baseava não só o cotidiano das pessoas, mas também 

os diferentes sentidos e diretrizes das políticas públicas. Balfur, como apresentado por 

Said (1996), se referia às populações colonizadas como “raças submetidas”, reafirmando 

o lugar que essas deveriam ocupar nessa dinâmica. Comumente, os orientais eram 

classificados por sua imprudência cognitiva, sua distância da racionalidade, seu veio 

instintivo mais aguçado, enquanto os europeus sempre se afirmavam a partir de um lugar 

do conhecimento técnico, preciso, racionalizado. Nas palavras de Cromer (apud SAID, 

1996, p.48), “O europeu é um raciocinador conciso; suas declarações de fato são 

desprovidas de qualquer ambiguidade; ele é um lógico natural, mesmo que não tenha 

estudado lógica”. Por outro lado, sobre os orientais era apresentado que “embora os 

antigos árabes tenham adquirido em um grau um tanto mais alto a ciência da dialética, 

seus descendentes são singularmente deficientes de faculdades lógicas”. (CROMER apud 

SAID, 1996, p.48). 

Edward Said segue apresentando a maneira pela qual o Oriente foi sendo 

construído ao lado do Ocidente, quase que como a criação de um inimigo comum que se 

tornava mais complexo a cada aproximação, em um movimento que tornava o Ocidente 

uma categoria ainda mais aguerrida também, por sua vez. O que ocorria, entretanto, era 

o fato de que essa noção envolvia uma sujeição sistemática deles para com este. O autor 

é enfático ao categorizar essa construção, 



 

 

56 

 

 

O que eles compartilharam, entretanto, não foi apenas terra ou os 

lucros, ou o domínio; foi o tipo de poder intelectual que venho 

chamando de orientalismo. Este, de certo modo, era uma biblioteca 

ou arquivo de informação mantido em comum e, em alguns de seus 

aspectos, unanimemente. O que unificava o arquivo uma família de 

ideias e um conjunto de valores que se tinha provado efetivo de 

vários modos. Essas ideias explicavam o comportamento dos orientais, 

forneciam a estes uma mentalidade, uma genealogia, uma atmosfera; 

mais importante, permitiam que os europeus lidassem com os orientais 

e até que os vissem como um fenômeno que possuía características 

regulares. (SAID, 1996, p. 52) 

 

É fundamental que seja dito algo que a obra de Said deixa bem explicitada: o 

orientalismo é uma categoria muito mais dinâmica do que estanque. Grandes mudanças 

ocorreram entre o século XVIII e o século XIX englobando as “experiencias 

napoleônicas” e os movimentos de colonização e descolonização. Edward Said ressalta 

que durante o século XIX houve expansão da zona de influência europeia de 35% para 

85% do globo, o que, logicamente, fez com que o orientalismo se tornasse uma categorial 

de idas e vindas, constantemente ressignificada. Com o decorrer do livro, Said apresenta 

essas diferentes mudanças e mostra que hoje a ideia do Orientalismo é mobilizada para 

se pensar um movimento acadêmico e ativista que busca trazer visibilidade à importância 

do orientalismo dentro da história mundial. (SAID, 1996) 

Um dos aspectos mais centrais da reflexão de Edward Said está no movimento 

que sua escrita se inseriu e ajudou a inaugurar: o pós-colonialismo. Ao propor a 

interpretação do orientalismo como uma categoria de oposição e diferença que produzia 

uma desigualdade em relação ao ocidente para que agora seja interpretada como um 

aparato mobilizador de reinterpretação de relações históricas e das Relações 

Internacionais, Edward Said cria uma virada epistemológica característica do pós-

colonialismo. A autora portuguesa Inocência Mata apresenta que os Estudos Pós-

coloniais, que não se resumem meramente a uma única teoria pós-colonial, trazem um 

outro enquadramento epistemológico para se pensar a realidade. São estudos de autoras 

e autores50 que rejeitam, de antemão, a neutralidade cientifica, pelo fato de que refletem 

sobre a maneira pela qual as narrativas de mundo que são hegemônicas são aquelas 

legitimadas pela colonização e pelo imperialismo. A busca por um deslocamento do 

                                                 

50 Dentre os grandes nomes, é possível elencar: Aimé Césaire, Angela Davis, Bell Hooks, Frantz Fanon, 

Gayatri Spivak, Edward Said, Stuart Hall, Boaventura de Sousa Santos, Du Bois, dentre outros. 
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eurocentrismo caracteriza os Estudos Pós-Coloniais e mostra a exigência de vozes 

subalternizadas de que seus lugares possam existir no mundo, tornando os Estudos, mais 

do que vertentes teóricas, afirmações politicamente engajadas. (MATA, 2014) 

(BARBOSA, 2009) 

O autor Boaventura de Sousa Santos também aparece com contribuições muito 

relevantes dentro do campo de estudos pós-coloniais e é fundamental para esse trabalho. 

Segundo ele, o pensamento científico, moderno, é caracterizado por ser um pensamento 

abissal.  Esse pensamento moderno abissal (SANTOS, 2007) cria, de fato, um abismo 

entre outros pensamentos, de modo que a coexistência de duas formas de pensar não fosse 

possível ou fosse relegado a outro plano de entendimento, como se deu com filosofia e a 

teologia. Os conhecimentos quase que plenamente desprezados eram jogados na chamada 

“zona colonial”, ou seja, não eram merecedoras de valor na sociedade. Deve-se, segundo 

o autor (2007, p.95), se estabelecer uma ecologia de saberes, um pensamento pós-abissal, 

que se configura como uma “co-presença radical”, buscando uma “diversidade 

epistemológica do mundo51 (SANTOS, 2007, p.90). 

Uma das maiores contribuições de Boaventura é o pensamento sobre a sociologia das 

ausências e das emergências. Ele parte de três grandes ideias: 

 

Em primeiro lugar, a compreensão do mundo excede em muito a 

compreensão ocidental do mundo. Em Segundo lugar, a compreensão 

do mundo e a forma como ela cria e legitima o poder social tem muito 

que ver com concepções do tempo e da temporalidade. Em terceiro 

lugar, a característica mais fundamental da concepção ocidental de 

racionalidade é o fato de, por um lado, contrair o presente e, por outro, 

expandir o futuro. (SANTOS, 2002, p.239) 

 

Ao buscar os condicionamentos históricos que levam à presença de uma série de 

“epistemologias ausentes” (SANTOS, 2000), Boaventura afirma a necessidade de se 

pensar em uma racionalidade cosmopolita que expanda o presente de modo a aproveitar 

melhor as diferentes contribuições e fontes conhecimentos que hoje existem. É a partir 

do exercício expansivo da sociologia das ausências no presente que se contrairá o futuro 

da sociologia das emergências. Tudo isso se contrapõe a uma razão metonímica, 

dicotômica, que hierarquiza diferentes formas de existência. Será possível, dessa maneira, 

                                                 

51 Esse exercício da ecologia de saberes em caminho a um desafio de virada epistemológica para outros 

lugares, inclusive geográficos, deve garantir “maior participação possível dos grupos sociais envolvidos na 

concepção, execução, controle e fruição da intervenção”. (SANTOS, 2007, p.90) 
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romper com a monocultura de saberes para se realizar uma ecologia de saberes que 

busque a não-exclusão, mas sim a valorização epistêmica mútua. (SANTOS, 2000) 

(SANTOS, 2002) 

A produção da sociologia das ausências e das emergências, dessa maneira, atua 

de maneira conjunta. Enquanto uma se dá permitindo a ampliação do agora, a outra agirá 

no tocante ao futuro, mais precisamente nas expectativas sociais do futuro que estarão 

mais próximas àquilo que seja real. Nas palavras de Boaventura, “as expectativas 

modernas eram grandiosas em abstracto, falsamente infinitas e universais. Justificaram, 

assim, e continuam a justificar, a morte e a destruição e o desastre em nome de uma 

redenção vindoura” (SANTOS, 2002, p.257). 

Em contribuição que parte dos mesmos princípios de Boaventura, Nilma Lino 

Gomes é contundente ao pensar sobre uma pedagogia das ausências (GOMES, 2011), e 

há firme clareza que esse trabalho se insere dentro das perspectivas apontadas pela autora. 

Como dito por Gomes, “não há uma única maneira de não existir” (GOMES, 2011, 

p.145), e a própria não-abordagem de determinadas temáticas se insere nisso. Segundo 

ela, a presença da corporeidade negra no espaço universitário brasileiro traz uma ruptura 

por si só em um ambiente caracterizado historicamente pela dicotomia no Brasil que 

contrapõe o corpo negro e a intelectualidade. Essa presença, para ela, é “acompanhada de 

uma produção de outras experiencias e significados” (GOMES, 2011, p.151), que é tão 

potente que contribui para a produção de saberes que afirmam valores e ideias 

emancipatórios que se fizeram ausentes desse ambiente. E não se pensa aqui meramente 

na substituição desses saberes, mas na ecologia desses saberes, vivencias, metodologias 

e experiencias, vinculadas ou não ao campo científico. Portanto, a presença de 

determinados sujeitos na produção do conhecimento é elemento importante na produção 

de uma sociologia e pedagogia das ausências. (GOMES, 2011) (SANTOS, 2000) 

(SANTOS, 2002) 

Amitav Acharya e Barry Buzan (2010) escrevem em “Why is there no non-

Western international relations theory?” argumentos que vem a criticar o colonialismo e 

a forma como ele toca o campo de estudos das RI. Eles questionam a não existência de 

um aparato teórico não-ocidental em Relações Internacionais que seja equivalente às 

grandes teorias consagradas do campo de estudos. Para eles, a junção do etnocentrismo 

com a hegemonia e com “políticas de exclusão” explicam esse fato. Os autores 

apresentam o argumento de Robert Cox que afirma que uma teoria é feita por alguém 

para servir a algum proposito e isso, de saída, já mostra a inadequação das teorias 
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mainstream para explicar determinados fenômenos sociais, por mais que sempre 

discutem uma pretensão universalista. (ACHARYA e BUZAN, 2010) 

Para eles, o Ocidente mantém um domínio sobre o campo das Relações 

Internacionais por dois motivos principais: o primeiro é o fato de que esses estudos 

surgem na Europa, e o segundo é o fato de que o eurocentrismo passou a pautar a grande 

história hegemônica mundial, principalmente em países que foram colonizados. 

A invisibilidade do conhecimento não-ocidental não significa que não tenham 

contribuído para o campo e não estejam desenvolvendo suas próprias teorias. Teóricos 

asiáticos da área da segurança e da integração regional, por exemplo, têm criado suas 

próprias teorias, bebendo em suas próprias fontes teóricas. Eles deixam de lado 

referencias ocidentais mais estabilizadas como Hobbes e Maquiavel e adotam outros 

clássicos como Sun Tzu e Confúcio. O que se coloca, entretanto, é que o etnocentrismo 

favorece a produção e difusão do conhecimento de Relações Internacionais de realidades 

ocidentais (ACHARYA e BUZAN, 2010). 

Sankaran Krishna (KRISHNA, 1993) traz em “The importance of Being Ironic: A 

Postcolonial View on Critical International Relations Theory” traz ainda a insuficiência 

da crítica pós-moderna para se entender as Relações Internacionais. Por mais que 

intencionassem ainda ter um olhar crítico sobre a realidade internacional, falta ao pós-

modernismo um “espaço para um ativismo” que fosse de fato mais ativo, com um 

gradiente mais político, uma abordagem mais compromissada com aquele fazer social e 

cientifico como um todo. Dialogando com a perspectiva de Edward Said, o pós-

colonialismo reforça a necessidade de se criar um vínculo politicamente ativo, 

adicionando uma 

 

sensibilidade às relações hierárquicas entre raças, gêneros e aulas; o 

etnocentrismo de uma disciplina que, por definição (Relações 

Internacionais), deve enfatizar o caráter histórico e inter-relacionado 

dos desenvolvimentos nos últimos séculos; que controla os discursos 

dominantes dos nossos tempos; e o papel da crítica "teoria internacional 

nos jogos infinitos de poder. (KRISHNA, p.390, tradução nossa52) 

 

                                                 

52 sensitivity to  the  hierarchical relations  between  races,  genders, and classes;  the  ethnocentricity  of  

a  discipline  that,  by  definition  and nomenclature (international relations), should emphasize the historical 

and interrelated character of developments over the last few centuries; who controls the dominant 

discourses of our times; and the role of critical ‘international theory in the endless plays of power. 
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Phillip Darby e A. J. Paolini (1994), trazem em “Bridging International Relations 

and Postcolonialism” que o campo das Relações Internacionais por muito tempo se 

afastou de quaisquer outras disciplinas, buscando a sua própria emancipação como campo 

de estudos, mas o diálogo com as teorias pós-colonais, assim como com outras teorias, 

traz novas perspectivas aos dois lados. Os autores apontam que as grandes diferenças 

entre as duas áreas aparecem nas temáticas de poder e da dominação; a percepção sobre 

a modernidade; e a ideia do vínculo com posições políticas claras. Não são questões que 

serão delongadas aqui, mas que, aos estudiosos do campo, essas considerações já 

enunciam diversas possibilidades de expansão e tensionamento. (DARBY e PAOLINI, 

1994) 

Retomando Franz Fanon em “Os Condenados da Terra” (1961), “quando 

se observa em sua imediatidade o contexto colonial, verifica-se que o que retalha o mundo 

é antes de mais nada o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça.” (FANON, 1961, 

p.29).  Nas palavras do autor, 

 

A violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou 

incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, que arrasou 

completamente os sistemas de referências da economia, os modos da 

aparência e do vestuário, será reivindicada e assumida pelo colonizado 

no momento em que, decidindo ser a história em atos" a massa 

colonizada se engolfar nas cidades interditas. (FANON, 1961, p.30) 

 

O pensamento pós-colonial, como aqui apresentado, guarda esse “espaço para o 

ativismo”, em que a reflexão sobre a sociedade e sua história ainda é impulsionadora e 

catalisadora de mobilizações sociais daquele dado tempo. Mesmo tendo linhagens 

teóricas muito múltiplas e em constante extensão, é insuficiente pensar no movimento 

pós-colonial sem seu vínculo estreito com as potencialidades de busca pelo 

reconhecimento dos indivíduos. 

A pesquisadora indiana Gayatri Spivak faz uma das perguntas mais marcantes 

dentre as pesquisas e empreendimentos sociais pós-coloniais: “pode o subalterno falar?” 

(1988). A autora se insere nessa discussão questionando o quanto os subalternos, 

localizados nas regiões menos privilegiadas do globo podem ou não falar por si mesmos. 

Ela faz uma crítica tanto intelectual quanto cultural e política, desafiando os padrões 

comportamentais usualmente identificados na relação entre os um dia colonizadores com 

esses países de realidades subalternas. Em crítica à Deleuze e Foucault, a autora traça 

como a análise de ambos, por mais que marquem o rompimento com diversas 
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perspectivas pouco críticas, ainda falham na falta de consideração das dinâmicas terceiro-

mundistas, do impacto do imperialismo nessas realidades e da ausência do papel da 

mulher nos grandes processos mundiais. A autora também evidencia as diferenças que 

existem dentro dos próprios contextos colonizados. Dependendo dos entrecruzamentos 

sociais que perpassam um mesmo sujeito, sua “voz” pode carregar mais ou menos 

credibilidade nos diferentes contextos sociais, como citado no caso das mulheres, pouco 

valorizadas desde os mitos fundantes ocidentais. (SPIVAK, 1988) 

Robert Young reflete sobre o esforço pós-colonial de se fazer um esforço por 

enxergar a história, as sociedades atuais, e as relações interpessoais e relações 

internacionais de uma maneira diferente daquela ensinada, até mesmo, em escolas. O 

autor afirma que a busca do pós-colonialismo é a garantia do bem-estar das diferentes 

nações e dos diferentes grupos, partindo da premissa de que existe uma desigualdade entre 

pessoas e países que fora estruturada historicamente e, por consequência, verificada nos 

cotidianos das diferentes localidades do globo. Mais do que fruto de um acaso histórico, 

Young traz que a combinação de pensamentos e ideias que afirmavam a superioridade de 

um grupo em relação a outro juntamente das ações desses em relação a estes, criaram um 

ambiente muito desfavorável para um dos lados. 

Nas palavras do autor, 

 

O domínio colonial e imperial era legitimado por teorias antropológicas 

que retratavam cada vez mais os povos do mundo colonizado como 

inferiores, infantis ou femininos, incapazes de cuidar de si mesmos 

(apesar de ter feito isso perfeitamente bem por milênios) e requerendo 

o governo paterno. do oeste para… seus próprios interesses (hoje eles 

são considerados como requerendo 'desenvolvimento'). A base de tais 

teorias antropológicas era o conceito de raça. (YOUNG, 2003, p.2, 

tradução nossa53) 

 

 Robert Young destaca uma consideração importante em relação às teorias pós-

coloniais. Ele afirma que essa corrente teórica não pode de forma alguma ser vista 

simplesmente com uma corrente teórica com seus pressupostos e axiomas. Na realidade, 

o pós-colonialismo, mesmo enquanto teoria, representa um conjunto de perspectivas 

muito diversos que podem até mesmo se chocar, de modo que ele seja considerado um 

                                                 

53 Colonial and imperial rule was legitimized by …anthropological theories which increasingly portrayed 

the peoples …of the colonized world as inferior, childlike, or feminine, incapable …of looking after 

themselves (despite having done so perfectly well …for millennia) and requiring the paternal rule of the 

west for …their own best interests (today they are deemed to require …'development'). The basis of such 

anthropological theories was the …concept of race. 
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movimento teórico que se dedica a refletir sobre temáticas e questões não normalmente 

abarcadas pelas teorias mais “tradicionais”, como a preocupação com grupos sociais 

vulnerabilizados como as mulheres, os indígenas, os pobres, os negros. E mais do que 

isso, o autor afirma que essas teorias buscam “intervir, forçar seus conhecimentos 

alternativos entre as estruturas de poder ocidentais e não ocidentais. Buscam mudar o 

modo como as pessoas pensam e se comportam, para construir relações mais equitativas 

entre os diferentes povos do mundo” (YOUNG, 2003, p.7, tradução nossa54). 

 Analisando a cultura negra em suas diversas expressões e perspectivas, Paul Giroy 

busca resgatar o presente esquecimento das contribuições negra no grande movimento da 

Modernidade na obra “Atlântico Negro: Modernidade e Dupla Consciência” (2001). 

Segundo o autor, é pertinente e necessário que se encare a realidade histórica das 

populações negras no chamado “Atlântico Negro”. De um lado se tem toda a perseguição 

e diferentes violências que sofreram as pessoas escravizadas sequestradas de África e 

sujeitas à escravidão e outras formas subalternas de existência nos países “ocidentais”. 

Por outro lado, é fundamental que não se perca de vista as contribuições dessa mesma 

população que se deram desde a forma de trabalho até às influências musicais, passando 

pelo vocabulário, ciência, economia, dentre outras formas de conhecimento e dinâmicas 

culturais. Giroy se insere entre os autores pós-coloniais na busca de ressignificar os 

contextos transatlânticos de diáspora negra não só a partir dos sujeitos, mas das múltiplas 

formas que eles existem e interagem dentro daquela nação em que estão imersos. 

(GIROY, 2001) 

 

2.2 O giro decolonial 

 

Muito do argumento da obra de Giroy é de se pensar também na forma como as 

concepções de territorialidade destes indivíduos diastólicos em determinado Estado-

Nação é necessariamente diferente dos demais cidadãos. Para o autor, as etapas 

fundamentais do engajamento político desses sujeitos tem a ver com a luta pelo fim dos 

processos de violência sistemáticos impostos pela escravidão, depois pela busca de uma 

cidadania nesses contextos pós-abolição e, finalmente, pela “busca de um espaço 

autônomo no sistema de relações políticas formais que caracteriza a modernidade 

                                                 

54 intervene, to force its alternative knowledges into the power structures of the west as well as the non-

west. It seeks to change the way people think, the way they behave, to produce a more just and equitable 

relation between the different peoples of the world. 



 

 

63 

 

ocidental” (GIROY, 2001, p.224). Os esforços pós-coloniais pan-africanistas, as lutas 

pela independência dos Estados africanos, bem como a busca por cargos de poder 

mostram a necessidade de que haja uma representatividade efetiva dessas pessoas em seus 

contextos. (GIROY, 2001) 

Vinculando esse pensamento de Giroy com as teorias decoloniais, podemos apontar 

que reconhecer a colonialidade desse ponto de vista, portanto, é reiterar com firmeza que 

“ninguém escapa às hierarquias de classe, de gênero, espirituais, linguísticas, geográficas 

e raciais do “sistema mundo moderno/colonial capitalista/patriarcal” (Grosfoguel, 2011, 

p.5, tradução nossa55). 

Esse pensamento se insere em um grupamento teórico batizado de Teorias 

Decoloniais. Segundo Luciana Ballestrin, as autoras e autores decoloniais se destacam 

por esse escape e fuga do eurocentrismo na forma de se visualizar a história e os saberes. 

Elas performam o chamado giro decolonial. Nas palavras da autora, “giro decolonial” é 

um termo cunhado originalmente por Nelson Maldonado-Torres em 2005 e que 

basicamente significa o movimento de resistência teórico e prático, político e 

epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade” (BALLESTRIN, 2013, p.105).  

Mas o que vêm a diferenciar o pós-colonialismo e o decolonialismo? A visão da 

autora no artigo Colonialidade e Democracia (2015) elucida um ponto central de 

diferença entre as chamadas “Teorias do Sul” (BALLESTRIN, 2015). O pós-

colonialismo andou de maneira bastante estreita, por vezes, com o pós-modernismo, 

tomando, inclusive, a alcunha de culturalista. Ainda, verifica-se também uma crítica no 

sentido de que o pós-colonialismo não necessariamente trouxe ruptura ou mudança aos 

centros de poder, sendo muitos dos seus grandes expoentes, autores europeus. Ambos os 

lados acabam por romper radicalmente com o marxismo, mas apontam que o marxismo 

hegemônico reiterou logicas eurocêntricas historicamente construídas. Ainda, é 

fundamental pensar uma questão: devido também às suas vinculações políticas mais 

próximas, as teorias pós-coloniais acabaram por serem produzidas, muito mais, por parte 

de autores europeus, africanos e asiáticos pensando nas realidades afro-asiáticas. Além 

disso reiterar a necessidade do “espaço do ativismo” dessas teorias, isso traz uma situação 

que preocupava uma série de autores: e como refletir sobre as experiências de violência 

e subjugação latino-americanas? Existe todo um processo próprio das múltiplas 

                                                 

55 Nobody  escapes  the  class,  sexual,  gender,  spiritual,  linguistic,  geographical,  and racial  hierarchies  

of  the  “modern/colonial  capitalist/patriarchal  world-system“ 
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realidades da América Latina que necessitava de ser mais densamente explorado e 

pesquisado. As teorias decoloniais, nesse sentido, vão se caracterizar por englobar autores 

latino-americanos refletindo sobre a América Latina e, no tanto que possível, escrevendo 

de dentro da própria América Latina. A noção de sujeito para as teorias do sul, de modo 

geral, acaba por ser muito relevante. Pensar em quem escreve, de onde escrevem e o que 

escrevem é fundamental para se entender o quanto há continuidades e rupturas com o 

eurocentrismo. 

Essas noções, portanto, compreendem o efeito estrutural do projeto de 

colonialidade que, segundo Maldonado-Torres, se deu de um 

 

Padrão de poder que emergiu com o resultado do colonialismo 

moderno, mas que em vez de estar limitado a uma relação formal de 

poder entre os povos e nações, se refere mais a forma como o trabalho, 

o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam 

entre si, através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. Vê-

se que o colonialismo precede a colonialidade e a colonialidade, por sua 

vez, sobrevive ao colonialismo. A mesma se mantem viva em manuais 

de aprendizagem, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na 

cultura, no sentido comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações 

dos sujeitos e em tantos outros aspectos de nossa experiência moderna. 

Ou seja, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente”! 

(MALDONADO-TORRES, 2007, p.13156) 

 

A colonialidade se expressa de diversas formas, são elas: a colonialidade do poder, 

do saber, do ser, que são fortemente ligadas entre si, se autojustificando e se embasando, 

sendo que outras formas de colonialidade podem surgir, derivando dessas. A 

colonialidade do poder acaba por receber uma forte leitura materialista marxista, mas 

Grosfoguel (2011, p.8, tradução nossa5758), nos apresenta que a interpretação é muito 

maior do que isso, A economia foi uma parte fundamental [da colonialidade], mas não é 

um elemento sozinho no “pacote” completo. O que chegou nas Américas foi uma 

estrutura de poder muito mais ampla e abrangente do que uma perspectiva econômica 

reducionista do sistema-mundo não consegue contemplar”. 

                                                 

56 Maldonado-Torres, Nelson. 2007. “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un 

concepto”. En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para 

una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. pp. 127-167. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del 

Hombre Editores. 
57 What  arrived  in  the  Americas  was  a  broader and  wider  entangled  power  structure  that  an  

economic  reductionist  perspective  of the  world-system  is  unable  to  account  for.  
58 Grosfoguel, Ramón. 2011 Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy: 

Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality In: TRANSMODERNITY: Journal of 

Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1(1) 
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Figura 1 – Colonialidade do Poder 

 

 

 

Colonialidade do Poder  

 

 

Grosfoguel apud Ballestrin. P. 100 

 

O autor faz uma listagem de 15 maneiras pelas quais a colonialidade se manifesta, 

dentre elas, a economia, a divisão do trabalho, a militarização estatal, a hierarquização 

racial e étnica, a hierarquização de gênero, sexual, espiritual, linguística, dentre outras 

formas de manifestação. É fundamental mantermos a ideia de que 

  

“a colonização europeia foi regida por homens heterossexuais 

europeus. Por todos os lugares onde foram, eles espalharam 

preconceitos culturais e formam estruturas heterárquicas de sexo, 

gênero, classe e de iniquidade racial”. (Grosfoguel, 2011, p.22, tradução 

nossa59). 

 

Grosfoguel é enfático e provoca ao dizer que “o pensamento crítico de fronteira é 

a resposta epistêmica do subalterno ao projeto eurocêntrico da modernidade” 

(GROSFOGUEL, 2010, p.138). Do que se trata, entretanto, esse “pensamento crítico de 

fronteira”? Como já apresentado nesse trabalho, a colonialidade do poder, entre outras 

coisas, se manifestou na forma de controle sobre a subjetividade e do conhecimento. A 

rejeição e subjugação dos conhecimentos que não fossem o conhecimento europeu, 

científico, são processos inegáveis, mas não são processos homogêneos e totalizantes. 

Houve também uma apropriação dos conhecimentos dos povos não-europeus para a 

lógica europeia e, por estarem em relação e em resistência, eles coexistiram e coexistem.  

Ao mesmo tempo, para buscarmos as mudanças e de abandonar essa 

colonialidade, precisamos traçar diferentes estratégias. O pensamento de fronteira é o 

                                                 

59 The  European  colonial  expansion was led by European heterosexual males. Everywhere they went, 

they exported their cultural prejudices and formed heterarchical structures of sexual, gender, class, and 

racial inequality. 
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modo pelo qual as alternativas emancipatórias que surgem e são propostas podem sim 

buscar nos conhecimentos produzidos pelos europeus, opções possíveis para a mudança 

da sociedade. É admitir que nem tudo o que fora produzido pelos colonizadores é algo 

necessariamente ruim, por mais que tenha sido mal instrumentalizado, ou 

instrumentalizado com intuitos distorcidos e dominadores. (GROSFOGUEL, 2010) 

Essa visão crítica sobre as instituições e dos diferentes mecanismos podem se 

constituir “como um espaço a partir do qual podem conceber-se novas utopias” 

(GROSFOGUEL, 2010, p.136). É necessário também que se mantenha em mente a 

necessidade de descolonizar as epistemologias novas, pois “a análise do sistema-mundo 

não encontrou uma maneira de incorporar os saberes subalternos nos processos de 

produção de conhecimento” (GROSFOGUEL, 2010, p.136). 

Nesse sentido, vê-se a colonialidade do poder como um fenômeno social 

interpenetrado no veio social, que se infiltra nas diversas dimensões das vidas dos sujeitos 

de modo que a forma de se pensar, de se fazer, de se enxergar e de ser sejam moldadas 

pelo projeto colonial. Ainda, “é um conceito que busca integrar, como parte de um 

processo estrutural heterogêneo, as múltiplas relações nas quais os processos culturais, 

políticos e econômicos se emaranham com o capitalismo como um ‘sistema histórico’” 

(GROSFOGUEL, 2011, p.22, tradução nossa60). O autor também coloca que nesse denso 

emaranhamento “nenhuma lógica ou domínio autônomo resta” (GROSFOGUEL, 2011, 

p. 20, tradução nossa61). 

 

2.3 Direito x privilégio epistêmico  

 

Dentro do pensamento decolonial, se faz bastante necessário trazer a discussão feita 

por Walter Mignolo no artigo “Novas Reflexões sobre a ‘ideia da América Latina’”: a 

direita, a esquerda e a opção descolonial” (MIGNOLO, 2008). No decorrer do texto, o 

autor traz um diálogo com Salvatore que levantou indagações para ele em relação a certos 

aspectos, dentre eles a dicotomia entre privilegio e direito epistêmico.  Essa é uma 

discussão que no âmbito acadêmico levanta fortes repercussões, mas que Mignolo traz 

uma resposta sucinta para tais indagações. O direito epistêmico aparece como o direito 

                                                 

60 is  a  concept  that  attempts  to  integrate  as  part  of  a heterogeneous  structural  process  the  multiple  

relations  in  which  cultural,  political and  economic  processes  are  entangled  with  capitalism  as  a  

“historical  system.” 
61 no autonomous logics or domains remain 
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de certas pessoas poderem falar por si. A crítica a isso seria a ideia de privilegio 

epistêmico, que seria indagar: somente quem tem aquela vivência pode falar sobre aquilo? 

Para Mignolo, o privilegio epistêmico não é as pessoas poderem falar por elas mesmas, 

mas, na verdade, o privilégio histórico e estruturalmente embasado que permite com que 

pessoas que não tenham aquela vivência falem por aquilo, de modo que “gera e mantém 

a colonialidade do saber e do ser” (MIGNOLO, 2008, p.244).  

Do outro lado, o direito epistêmico se trata da possibilidade de que essas pessoas 

enfim falem daquele contexto em que estão de fato inseridas e das vivências que lhes 

transpassam. Não há, portanto, privilegio epistêmico, há somente um direito epistêmico, 

que é traduzido, nos termos de Mignolo, como a adoção da opção descolonal62 “de pensar 

e intervir, tanto em termos políticos como epistêmicos, que lhes foi negada (racismo 

epistêmico), e continua ainda sendo negada pelo privilegio epistêmico da modernidade” 

(MIGNOLO, 2008, p.244).  É importante também apresentar que ao se falar de direito 

epistêmico também se apresenta a ideia do “lugar de fala”. Esse lugar de fala, ou 

“localização epistêmica”, colocada pelo modelo decolonial assume que esse lugar não se 

constitui meramente de uma localização social, mas da incorporação de todo um modo 

de se pensar desse modelo. Esse contraponto é fundamental, pois “o sucesso do sistema-

mundo moderno/colonial consiste em fazer com que os sujeitos que estão socialmente 

alocados em uma posição de oprimidos, pensem exatamente como aqueles na posição 

dominante” (Grosfoguel, 2011, p.6). Para Grosfoguel (2011), a filosofia ocidental traz 

um entendimento sobre o conhecimento que limita esse conhecimento como o 

conhecimento científico, negando o “corpo-político do conhecimento” em detrimento de 

um “ego político do conhecimento”, o que legitimou o modo de pensar europeu e o 

hierarquiza violentamente em outros contextos 

de um direito, e não de uma exclusividade. (MIGNOLO, 2008) (GROSFOGUEL, 2011) 

 Para Mignolo, a opção descolonial apresentada por ele não aborda quaisquer 

questões a partir de um único ponto de vista, ou seja, outras pessoas, obviamente, ainda 

podem falar sobre situações que não vivem, que isso de modo algum se constitui uma 

problemática, até porque isso é o que traz mais riqueza ao projeto de Mignolo, que 

caracteriza esse novo ambiente como um “espaço do diálogo pluri-versal” (2008, p. 246). 

Assim, admite-se que os “conhecimentos subalternos foram excluídos, omitidos 

silenciados e/ou ignorados. Esse não é um chamado pelo fundamentalismo ou uma missão 

                                                 

62 Tanto a grafia decolonial quanto descolonial estão corretas. 
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de resgate pela autenticidade. O ponto aqui é colocar a diferença colonial (Mignolo, 2000) 

como centro do processo de produção de conhecimento” (Grosfoguel, 2011, p.24).  

 

2.4 Colonialidade do ser: um aporte decolonial sobre a raça 

 

Vimos várias das maneiras pelas quais a colonialidade afeta negativamente a vida 

dos indivíduos das sociedades colonizadas que, sendo aplicada e superiorizando pessoas 

europeias brancas, heterossexuais, minam a existência de certos modos de existir que não 

corroboram com essa “normalidade”. A ideia de colonialidade do ser surge como uma 

resposta “à necessidade de clarificar a pergunta sobre os efeitos da colonialidade na 

experiência vivida, e não só nas mentes dos sujeitos subalternos” (Maldonado-Torres, 

2007, p. 130), tradução nossa63). Segundo Aníbar Quijano (2005) e Maldonado-Torres 

(2007), no contato com pessoas de fenótipo diferente, os europeus passam a indagar quem 

são essas pessoas que eles haviam encontrado, indagando, inclusive, se aquelas pessoas 

de fato eram pessoas, na discussão de se os índios possuíam alma ou não. Antes disso 

também, é necessário colocar que as existências do que entendemos como negro, índio e 

do europeu, surgem do contato entre eles e da percepção dessas diferenças, ou seja, a 

própria ideia de raça surge nesse momento. Desse modo, a própria Europa só consegue 

se firmar enquanto uma identidade com a existência dessas outras realidades e modos de 

vida. (QUIJANO, 2005) (MALDONADO-TORRES, 2007) 

Como sabemos, o modo de vida europeu, entretanto, foi logo colocado como 

superior desde a concepção biológica até a concepção da cultura e do conhecimento, e 

isso passa a ser imposto ao negro e ao índio, que resistem. Verificava-se uma atitude 

imperial de fazer essa diferenciação entre ideia do colonizador, dotado de razão que lhes 

atribui humanidade (“penso, logo existo), e do colonizado, irracional, animalizado, 

sujeito à essas mudanças que seriam “positivas a eles”. (MALDONADO-TORRES, 

2007) 

Maldonado-Torres apresenta a ideia de “heterogeneidade colonial” que se trata das 

“múltiplas formas da subalternização, articuladas em torno da noção moderna de raça. 

[...] O indígena e o negro como categorias preferenciais da desumanização racial na 

modernidade” (MALDONADO-TORRES, 2007, p.133). O autor ainda coloca que a 

                                                 

63 a la necesidad de aclarar la pregunta sobre los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida, y no 

sólo en la mente de sujetos subalternos. 
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indagação de se os índios teriam ou não uma alma surge para se pensar a ideia de guerra 

justa, mas ele ressalta que o mais importante é pensarmos a própria existência dessa 

indagação do que a resposta da pergunta. Nesse sentido, houve uma forte hierarquização 

racial, que é algo, de fato estampado na pele dos indivíduos. Essa pergunta da guerra justa 

se refere à humanidade ou não-humanidade dos colonizados. (MALDONADO-TORRES, 

2007) 

Essa ideia da hierarquização racial foi central para o desenvolvimento de todo um 

quadro de tratamento dos negros e dos índios, sendo esse tato também diferenciado, 

verificado pelo fato de que os negros foram escravizados e os indígenas não. Esse modo  

de tratar as populações negras, no geral, poderia ser identificado como a manifestação de 

uma “não-ética da guerra” que permitia a escravização. Materializou-se, portanto, que os 

povos conquistados eram como os inimigos em uma guerra, e, por isso, poderiam estar 

sujeitos à escravização, naturalizando e radicalizando a não ética da guerra. 

(MALDONADO-TORRES, 2007). Quijano (2005, p.118), coloca que houve uma divisão 

racial do trabalho, na qual os índios, para que não fossem exterminados, foram colocados 

em um regime de servidão, enquanto o negro foi subjugado à escravidão e o branco à 

lógica capitalista de mercado. Uma lógica da conquista permeia a relação entre 

colonizadores e colonizados.  (MALDONADO-TORRES, 2007; QUIJANO, 2005) 

O genocídio, enquanto expressão máxima da colonialidade, era só uma das formas 

de expressão desse movimento. A ideia da guerra passava por uma conquista de todos os 

âmbitos da vida dos dominados. Nesse sentido, até mesmo a ideia do sexo, ou do ego 

fálico, aparece com bastante importância, pois se desenvolve “um trato particular da 

sexualidade feminina: a violação” (MALDONADO-TORRES, 2007, p.138, tradução 

nossa64). O corpo da mulher colonizada, portanto, é o corpo que deve ser conquistado, 

dominado, ele passa a pertencer ao colonizador, a violação se torna cotidiano e 

legitimada. A Europa, nesse contexto, afirma um “certo ímpeto humanista secular e a 

traição radical de certas dimensões desse mesmo ímpeto, por sua relação com a ética da 

guerra e sua naturalização através da ideia de raça” (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 

139, tradução nossa65). 

Assim, para os teóricos decolonais como Grosfoguel (2010), o ímpeto civilizatório 

é o que encabeçou e justificou todo o processo de invasão da América e que permeia as 

                                                 

64 un trato particular de la sexualidad femenina: la violación. 
65 cierto ímpetu humanista secular y la traición radical de ciertas dimensiones de ese mismo ímpetu, por 

su relación con la ética de la guerra y su naturalización a través de la idea de raza. 
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sociedades colonizadas mesmo após os movimentos de independência. Para Grosfoguel 

(2010), a colonização se inventa e se reinventa no cotidiano das localidades periféricas, 

no que tange a diversas esferas da vida social, a saber: a economia, a autoridade, natureza 

e dos recursos naturais, gênero e da sexualidade, subjetividade e conhecimento.  

(GROSFOGUEL, 2010) 

Robert Young, pensando sobre todo esse esforço pós-colonial e decolonial, afirma 

que “a cultura branca foi considerada (e assim ainda é) a base para os ideais de 

legitimidade governamental, do direito, da economia, da ciência, da linguagem, música, 

arte e literatura – em uma palavra, a civilização” (YOUNG, 2003, p.3, tradução nossa66). 

No capítulo 01, fizemos uma discussão extensa sobre o conceito de civilização dentro das 

Relações Internacionais, principalmente entremeio ao debate da Escola Inglesa. Ao 

discutir o caso brasileiro será importante se aprofundar nesse debate e elucidar os vínculos 

de todo esse aparato ideológico civilizacional com o conceito de raça. 

 

2.5 Afinal, o que é raça?  

 

Faz-se necessária a pergunta: mas o que, afinal, é raça? Falamos aqui das opressões 

criadas em torno desse termo que justificou fatos como a expansão europeia, a violência 

com as comunidades tradicionais, teorias racistas, a eugenia, mobilizações políticas e 

sociais, exclusões sociais dentro de diversos contextos. Para a biologia, a extinção das 

raças se daria como um processo natural, e no âmbito sociopolítico, a busca mais 

acelerada por isso foi concretizada por meio de grandes políticas públicas nos mais 

diversos contextos. (DUBOIS, 1889) (GOMES, 2012) (GUIMARÃES, 2003) 

(QUIJANO, 2005) (VINCENT, 198267) (ZUBERI, 2016) 

Por conta de tudo isso, raça se tornou um “conceito cientificamente obsoleto” 

(Vincent, 1982, p.660). O grande problema, entretanto, é que a ideia de raça já havia 

ganhado o seu significado social. As sociedades que foram colonizadas convivem com a 

diversidade de raças, mas com uma diversidade construída a partir da hierarquia, e isso 

atravessa os campos institucionais e também simbólicos na relação dos diferentes 

sujeitos. Em alguns lugares, a raça tornou-se o principal fator de agregação social. Sendo 

assim, assume-se que “raça é ao mesmo tempo uma noção biológica e social. Raças não 

                                                 

66 White culture was regarded (and remains) the basis for ideas of legitimate  government, law, 

economics, science, language, music, art, literature -  in a word, civilization. 
67 VINCENT, R. J. Race in International Relations. 1982 
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são tipos puros, mas populações diferentes entre si na sua relativa comunidade de certos 

tratos hereditários e um modo comum de se encararem como socialmente distintos” 

(VINCENT, p.661, tradução nossa68). 

Nilma Lino Gomes (2012) discute todo um esforço por ressignificar e politizar a 

ideia de raça por meio da educação no Brasil. Segundo a autora, no país, a raça não é 

considerada uma categoria nativa69, mas o racismo nunca deixou de estruturar 

fundamentalmente a experiência social dos indivíduos. Com a difusão e estruturação da 

ideia de democracia racial no país, o racismo não se tornou uma pauta muito discutida. 

Com a entrada de ativistas nas universidades e nos programas de pós-graduação, a luta 

antirracista ganhou uma força muito maior, pois, a partir dela, os indivíduos conseguiram 

ganhar maior voz e credibilidade na sociedade, além de estarem em um ambiente no qual 

poderia estar mais próximos de um público mais amplo desempenhando o papel de 

formadores de opinião. Desse modo, a raça passa a ser ressignificada e entendida “como 

potência de emancipação e não como uma regulação conservadora; explicita como ela 

opera na construção de identidades étnico-raciais” (GOMES, 2012, p.731). 

Algumas outras perspectivas também são relevantes de serem apontadas. 

Guimarães (GUIMARÃES, 2003, p.96), ao discutir como trabalhar com raça em 

Sociologia, aponta que a percepção atual sobre as raças é que elas “são discursos sobre 

as origens de um grupo, que usam termos que remetem à transmissão de traços 

fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc., pelo sangue (conceito 

fundamental para entender raças e certas essências)”. Avtar Brah (2006) vem discutir a 

ideia de diferença a partir da conceituação da palavra negro no contexto europeu, mais 

especificamente da Grã-Bretanha, onde essa palavra trazia consigo a ideia de que eram 

pessoas que se afastavam da brancura e, assim, de todo mundo de vida que era mais digno, 

pois as pessoas de cor acabavam por assumir as funções mais deterioráveis da sociedade. 

Nesse sentido, a autora coloca que ser negro era ser um “sujeito político” (BRAH, 2006, 

p.333). A partir dos anos 60 e 70, o sentido da palavra se ressignificou por conta dos 

movimentos raciais que surgiram por todo o mundo, com um discurso anticolonial, que 

uniu, na Grã-Bretanha, africanos-caribenhos e sul-asiáticos no afã de se buscar melhores 

condições de vida a partir dessa luta social. 

                                                 

68  Race is at the same time a biological and a sociological notion. Races  are not pure types, but 

populations differing from each other in the relative commonness of certain hereditary traits, and thinking 

of themselves as  socially distinct. 
69 Guimarães (2003)  
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Portanto, raça tornou-se uma categoria de sentido minimamente duplo atualmente. 

Ao mesmo tempo em que ela ainda é uma marcadora social da diferença entre diferentes 

sujeitos, ela expressa um potencial mobilizador muito potente no sentido de se entender 

as dinâmicas sociais. Voltar o olhar para os marcadores raciais têm revelado estatísticas 

relevantes e representativas para as diferentes sociedades. No caso do Brasil, a demógrafa 

estadunidense Mara Loveman (2009), é enfática ao concluir que ao se tratar a raça como 

uma variável significativa pode-se conseguir obter “um quadro cognitivo, um esquema 

interpretativo e uma motivação para à ação, frente à influência de outras bases de 

distinção categórica” (LOVEMAN, 2009, p.469, tradução nossa70). Em uma perspectiva 

ainda mais profunda, o também demógrafo Charles Hirschiman, aponta em The Origins 

and Desmise of the Concept of Race (2004), que não é possível que se “discuta a questão 

da raça com consistência sem que se entenda as origens e as características do racismo” 

(HIRSCHIMAN, 2004, p.386, tradução nossa71). 

O autor trabalha a questão da mudança conceitual e da visão sobre o termo raça. 

Hirschiman (2004) traz o fato de que em contextos como os Estados Unidos, raça ainda 

se mostra como uma categoria de constante pertinência, mas também em constante 

mudança. Pensando nessa experiência em especifico, a segregação racial que se deu nos 

estados sulistas se baseavam na chamada one-drop rule, a regra da “uma gota de sangue”. 

Para este postulado, caso aquele cidadão ou cidadã tivesse uma gota de sangue não-branco 

em sua árvore genealógica, ele já teria direitos diferentes dos direitos de pessoas brancas. 

Seu acesso a diversos ambientes seria restringido legalmente, herdando uma cidadania 

negativamente diferenciada, sem poder votar, se candidatar a cargos públicos, utilizar 

plenamente o mesmo transporte público. Tudo isso sem contar a sujeição a um tratamento 

cotidiano de desrespeito entre os cidadãos brancos. (HIRSCHIMAN, 2004) 

Essas fronteiras raciais foram duramente confrontadas pelas populações não-

brancas, com destaque para o Movimento dos Direitos Civis, no qual emergiram figuras 

relevantes como Ângela Davis, Martin Luther King, Malcolm X e Rosa Parks. O aumento 

do número de casamentos interraciais também passou a tornar essa definição cada vez 

nebulosa, pois àqueles que seriam necessariamente considerados “pessoas de cor” 

(coloured people), agora poderiam se dizer “bi-raciais”. O crescimento da migração 

                                                 

70 cognitive frame, interpretive schema,  and  motivation for action vis-a-vis  the  influence of other bases 

of categorical distinction. 
71 to discuss the issue of race with any logic or consistency without an understanding of the origins and 

characteristics of racism. 
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hispânica fortaleceu ainda mais essa dificuldade de se pensar em categorias fechadas, 

demonstrando grandes diferenças entre essas classificações entre gerações atuais e 

passadas. (HIRSCHIMAN, 2004) (DAVIS, 2016) 

Refletir sobre pertencimento racial também é, portanto, refletir sobre os próprios 

sentidos e dinâmicas do que vem a ser raça. Assim como apontado no inicio do capítulo 

em relação ao conceito de Orientalismo, raça é uma categoria que está em constante 

mudança. Nas palavras de Randolph B. Persaud, raça “ocorre em um tempo e espaço 

específico e sobre condições históricas, socioeconômicas e ideoculturais muito próprias” 

(PERSAUD72, 2002, p.62, tradução nossa73). Mesmo com esse sentido dinâmico, a 

origem do que se entende por raça foi estrutural e ainda é estruturante, de modo que a 

aplicação dela ainda contribua firmemente para se explicar diversas questões estruturais. 

Mais uma vez nas palavras do autor, “as hierarquias raciais, mesmo não sendo fixas, 

tendem a ser à longo prazo e são, ao mesmo tempo, estruturais e emotivas”. (PERSAUD, 

2002, p.62, tradução nossa74) 

Essas disparidades e disputas de sentido serão ainda melhor exploradas com o início 

dessa próxima sessão do trabalho, adentrando à história do chamado “Brasil Império”. 

Hirschiman aponta que ao se olhar para as características demográficas da América 

Latina, observa-se uma miscigenação muito mais forte, em um cenário em que as raças 

são vistas muito mais em um continuo do que como categorias estanques. No entanto, 

nesses contextos ainda é fundamental que se aborde a questão racial porque essa categoria 

revela, talvez, realidades sociais ainda assimétricas do que em contextos como os Estados 

Unidos. 

 O autor traz uma conclusão minimamente instigante sobre o que vem a ser raça, 

 

Este novo conceito de raça como categoria social, no entanto, não tem 

... uma base lógica. Em geral, a definição tende a confiar nas percepções 

populares de raça - raça é o que as pessoas pensam que são ou o que 

elas pensam que... outras são. Essa abordagem, embora incoerente ou 

inconsistente, geralmente funciona ... em sociedades que só 

                                                 

72 CHOWDHRY, Geeta; NAIR, Sheila. Power, Postcolonialism and International Relations - reading 

race, gender and class. 2002 
73 In other words as a natural taxonomical category, race is essentially descriptive and “innocent.” The 

racialization of race occurs in specific space and time, and under specific historical, political, socio-

economic, and ideo-cultural conditions. 
74 Racial hierarchies, while not fixed, tend to be long-term in nature, and are at once structural and 

emotive. 
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recentemente emergiram sob a sombra do racismo oficial. 

(HIRSCHIMAN, 2004, p. 408, tradução nossa75) 

 

 O trecho acima aponta uma ideia relevante para o que será trabalhado daqui em 

diante nesse trabalho. Os significados em torno da raça se tornam cada vez mais fluidos, 

mas que não perdem plenamente validade estatística – por mais que se surgira categorias 

como a etnia – nem continue a ser um marcador da vida dos indivíduos.  

Um esforço semelhante ao que será desenvolvido nesse trabalho é o esforço 

realizado por Hilbuorne Watson que traz em Theorizing the Racialization of Global 

Politics and the Caribbean Experience um caminho para se pensar em como se racializar 

o entendimento sobre as Relações Internacionais. Pelo ponto de vista do autor, é 

necessário tomar a raça como uma construção social que se relacionam com diferentes 

outras estruturas através dos tempos, e que, desde sua criação até ainda hoje, encaminham 

a uma interpretação de cada indivíduo sobre outros a partir de suas características físicas 

e os grupos sociais e identitários aos quais pertencem. As mudanças interpretativas sobre 

a raça não enfraquecem a análise, pelo contrário, “a racialização da política internacional 

é um processo dialético de construção e reconstrução” (WATSON, 2001, p.449, tradução 

nossa76). Nesse sentido, a racialização pode ser entendida como um processo de se 

imputar características positivas ou negativas sobre um grupo social a partir das 

características biológicas e culturais desses. Historicamente, entretanto, os grupos que 

foram racializados foram grupos minorizados, subordinados – “povos de cor”-, enquanto 

outro grupo foi favorecido e normalizado “os brancos” – que muitas vezes nem mesmo 

afirmam ter uma raça. O trabalho de Lia Schucman (201277), traz um paradigma relevante 

em relação ao processo de racialização. A autora apresenta que, ao se constituir como 

norma nos processos históricos de diversos contextos, a supremacia branca acaba por 

racializar sujeitos e “invisibilizar” raça do grupo dominante. Nas palavras dela, 

 

“essa invisibilidade acontece quando uma sociedade chega ao ponto de 

uma hegemonia e uma ideia de supremacia racial tão poderosa (...) nem 

tampouco os brancos conseguem se perceber como mais uma das 

                                                 

75 This new concept of race as a social category, however, does not have… a logical basis. In general, the 

definition tends to rely on popular perceptions of race - race is whatever people think they are or whatever 

they think… others are. This approach, however incoherent or inconsistent, usually works… in societies 

that have only recently emerged from under the shadow of official racism. 
76 The racialization of global politics is a dialectical process of construction and reconstruction. 
77 SHUCMAN, Lia. Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: Raça, hierarquia e poder 

na construção da branquitude paulistana. 2012 
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identidades raciais, mas sim como a única identidade racial normal” 

(SCHUCMAN, 2012, p.24) 

  

Essa “fantasia da invisibilidade”, entretanto, mascara os múltiplos privilégios 

materiais e simbólicos nos quais a branquitude se ancora. Watson admite que as 

“Relações Internacionais naturalizam e naturalizaram a história e a cultura com o efeito 

de normalizar as visões culturais europeias (racializadas) sobre o mundo” (WATSON, 

2001, p.450, tradução nossa78). O ponto de vista de se utilizar do recurso à racialização 

de acontecimentos históricos, portanto, é de se reinterpretar esses eventos e trazer a 

possibilidade que novos sujeitos investiguem sobre novas histórias de histórias 

historicamente contadas. São múltiplas as realidades racializadas na política internacional 

e todas elas demandam atenção de pesquisadores do campo79. (WATSON, 2001) 

(SCHUCMAN, 2012) (CARROZZA, DANEWILD, PAULS, 2017) (IANNI, 1996) 

 Charles Wills escreve em The Racial Contract (1999) que na afirmação do 

contrato racial que funda o paradigma da diferença entre os povos a partir de uma ótica 

eurocêntrica, uma das esferas que ele se funda é na vertente epistemológica. Nas palavras 

do autor,  

Assim, em questões relacionadas à raça, o Contrato Racial prescreve 

para seus signatários uma epistemologia invertida, uma epistemologia 

da ignorância, um padrão particular de disfunções cognitivas globais 

(que são psicologicamente e funcionalmente funcional), produzindo um 

resultado clássico que brancos geralmente não conseguirão entender o 

mundo que eles próprios fizeram. (MILLS, 1999, p.18, tradução 

nossa80) 

  

 Dessa maneira, os esforços acadêmicos de desvelar situações de desigualdade 

tornam-se, também, epistemologias alternativas ao que normalmente é estabelecido. 

Buscar expor que o curso histórico seguido é permeado por muito mais controvérsias e 

tensões têm sido um trabalho incansável de pesquisadoras e pesquisadores por todo o 

mundo. (MILLS, 1999) 

                                                 

78 how IR historicized nature and naturalized history and culture with the effect of normalizing European 

cultural (racialized) accounts of the world.   
79 Dessa maneira, não só a História das Relações Internacionais podem e devem ser enxergadas também 

pelo prisma racial. Algumas temáticas, inclusive, são mais sensíveis que outras em relação às essas questões 

como: a migração, a economia, a pobreza, a educação, o espaço geográfico, o crime, a religião, dentre 

outras. (CARROZZA, DANEWILD, PAULS, 2017) (IANNI, 1996) 
80 

Thus in effect. on matters related to race, the Racial Contract prescribes for its signatories an inverted epis

temology, an epistemology of ignorance, a particular pattern of localized and global cognitive dysfunction

s (which are psychologically and socially functional), producing the ironic outcome that  whites will in 

general be unable to understand the world they  themselves have made 
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2.6 Perspectivas sobre o racismo 

 

Como apresentado, o sentido de raça que trabalhamos aqui engloba uma perspectiva 

social e de pertencimento identitário combinado à características físicas. Enxergar o 

mundo através do viés da raça, entretanto, não se trata de um empreendimento racista. No 

texto de Mara Loveman (2009), a autora indica a diferença de racismo para 

racialismo/racialização81. Enquanto o racismo se define pela afirmação de diferenças nas 

potencialidades e capacidades de determinado grupo racial em relação ao outro, o 

racialismo pode ser definido pela categorização de pessoas e grupos por características 

sociais e biológicas em comuns, a partir de fatores como sua própria origem genética. As 

pesquisas atuais, ao criarem e analisarem a variável raça simplesmente consideram que 

aquele dado possa ser representativo, mas não há compartilhamento de nenhum tipo de 

conotação referente ao antigo racismo científico. Ao mesmo tempo, entretanto, há visões 

que criticam, inclusive, a abordagem racialista, por manter a utilização da raça 

(LOVEMAN, 2009) (DIKOTTER, 2008). 

Kabengele Munanga (MUNANGA, 2014, p.5) traz uma consideração relevante: 

 

Se os naturalistas dos séculos XVIII-XIX tivessem limitado seus 

trabalhos somente à  classificação  dos  grupos  humanos  em  função  

das  características  físicas,  eles  não  teriam  certamente  causado  

nenhum  problema  à  humanidade. (...) Infelizmente,  desde  o  início,  

eles  se  deram  o  direito  de  hierarquizar,  isto  é,  de  estabelecer  uma  

escala  de  valores  entre  as  chamadas  raças.    

 

Como apresentado por Kabengele Munanga (MUNANGA, 2014), o termo 

racismo é de difícil definição, principalmente pelo fato de ser um fenômeno social que 

passou por profundas modificações ao longo dos anos. Luiz Augusto Campos (2017) 

observa que o racismo é um fenômeno dinâmico, que se expressa de diferentes maneiras, 

o que acaba tornando este um forte entrave metodológico para se refletir sobre ele. O 

autor identifica três grandes linhas teórico-metodológicas para se pensar o racismo. Ele 

destaca que essas não são grandes correntes teóricas, mas sim uma aproximação 

metodológica realizada pelo próprio autor que contribui para entender o fenômeno. Em 

uma primeira visão, o racismo é comumente visto como um conjunto de ideias que podem 

                                                 

81 Os dois termos são encontrados na literatura, com diferenças apenas no sentido da tradução. 
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ser expressas nos acontecimentos cotidianos. Na segunda, o racismo é encarado como um 

conjunto de práticas que prescindem de ideologias, considerado uma “concepção mais 

atitudinal de racismo” (CAMPOS, 2017, p.6), o que acaba inserindo esses teóricos na 

busca por pesquisas que busquem medir percepções, atitudes e outros experimentos como 

grupos focais. (CAMPOS, 2017) 

Já a terceira visão sobre o racismo, que é a aquela que é mais abarcada pelas teorias 

decolonias, é a visão do racismo como um fenômeno sistêmico e estruturante das relações 

sociais. Por esse panorama, as ideologias e as práticas são sim fatores relevantes, mas não 

são suficientes para explicar o todo. Nas palavras de Campos acerca do trabalho do 

estruturalista Bonilla-Silva, coloca que “a principal dificuldade dessas concepções 

holísticas de racismo está no fato de elas serem analiticamente limitantes e ajudarem 

pouco a identificar as relações causais que conformam uma estrutura racista” (CAMPOS, 

2017, p.10). Bonilla-Silva, com sua obra Rethinkig Racism; toward a Structural 

Interpretation (1997), tornou-se umas das maiores referencias na busca do entendimento 

dos sistemas raciais: “eu argumento que assim que uma sociedade se torna racializada, a 

racialização desenvolve uma vida própria. Embora interaja com classe e gênero, 

estruturações no sistema social, isso se torna um princípio organizados das relações 

sociais por si mesmo” (BONILLA-SILVA, 1997, p.475, tradução nossa82). (CAMPOS, 

2017) 

Pensar sobre racismo, principalmente em relação ao caso brasileiro que será 

analisado no capítulo seguinte, chama a necessidade de se refletir sobre a eugenia. 

Uma das obras de maior relevância para se pensar as relações sociais e raciais no 

Brasil é a obra de Lília Moritz Schwarcz intitulada O Espetáculo das Raças: cientistas, 

instituições e a questão racial no Brasil 1870-1930 (2005), e ela servirá de base teórica 

para essa seção, junto de algumas outras autoras e autores. O argumento de Lilia 

Schwarcz é de que, ao se voltar olhar para os cientistas, as instituições e suas respectivas 

perspectivas em relação a questão da raça no Brasil, torna-se possível de se esboçar um 

quadro explicativo de relevância para entender muitos dos caminhos da nação governada 

por Dom Pedro II, que se autointitulada um “homem de ciência”. (SCHWARCZ, 2005). 

Essa questão se dá principalmente pelo advento dos ideais iluministas no Brasil e 

pelas diferentes teorias cientificas raciais. Sendo o iluminismo um movimento voltado 

                                                 

82 I contend that  after  a  society  becomes  racialized, racialization develops a life of its own. Although 

it  interacts  with  class  and gender structurations in  the  social  system,  it  becomes an organizing principle 

of social relations in itself. 
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por buscar evidências metodológicas para os fenômenos da humanidade e da natureza, a 

busca pelo entendimento das diferenças e desigualdades entre os diferentes grupos 

humanos também seria uma questão que disputaria interesse. Schwarcz é enfática ao dizer 

que à época no Brasil que “se consome são modelos evolucionistas e social-darwinistas 

originalmente popularizados enquanto justificativas teóricas de práticas  imperialistas  de  

dominação” (SCHWARCZ, 2005, p. 30). Essas teorias que, futuramente, vão ser 

chamadas de racismo científico, mesclam a eugenia com os determinismos biológicos e 

geográficos. (SCHWARCZ, 2005) 

Segundo Bolsanello, “o darwinismo social pode ser definido como a aplicação das 

leis da teoria da seleção natural de Darwin na vida e na sociedade humanas” 

(BOLSANELLO, 1996, p.152). O autor aponta que, baseado nas ideias de Darwin e 

Spencer, a sobrevivência dos mais aptos seria a lei natural tanto entre os animais quanto 

entre os seres humanos, e que isso repercute na vida em sociedade. Para Bolsanello, a 

formação de determinadas elites econômicas era resultado desse processo e que a própria 

pobreza refletia aqueles não aptos à vida em sociedade e que não deveriam, assim, ser 

tutelados pelo Estado. Desse modo, o progresso de indivíduos e grupos resultaria de sua 

melhor ou pior adequação ao meio social. Dessa maneira, o darwinismo social formou-se 

como uma ideologia. (BOLSANELLO, 1996) 

Partindo de pressupostos similares, no ano de 1833, com a obra “Inquiries into 

human faculty and its development”, o sociólogo Francis Galton funda a chamada 

eugenia. Galton (1904) propôs que a “eugenia é a ciência que lida com todas as 

influências que aprimoram as qualidades inatas de uma dada raça” (p.1, tradução nossa83). 

Diferente das ideias de Spencer que eram alheias a quaisquer possíveis maneiras de se 

trabalhar os atributos de cada raça, devotando isso somente à seleção natural, Galton 

preconizava o Estado como motor de desenvolvimento das populações a partir das 

diferentes raças. A busca por um aprimoramento racial tornou-se mote de políticas 

públicas em diferentes realidades como o Brasil, que encabeçou uma política de 

branqueamento a partir da miscigenação (BOLSANELLO, 1996) e pela esterilização84 

compulsória de pessoas negras durante o século XX (WEGNER e SOUZA, 2013). 

No ano de 1853, foi também lançada uma das obras que mais suscitou 

embasamento cientifico para o pensamento racista em Ensaio sobre a desigualdade das 

                                                 

83 Eugenics is the Science which deals with all influences that improve the inborn qualities of a race 
84 Ver mais: Liga Brasileira de Higiene Mental 
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raças humanas por Arthur Gobineau. Essa obra que foi fundamental para a ascensão do 

nazismo na Alemanha também ganhou forte repercussão no Brasil por uma questão muito 

delicada: a miscigenação. Nas palavras do autor, 

 

A palavra degenerado, quando aplicada a um povo, significa (como 

deveria significar) que o povo não tem mais o mesmo valor intrínseco 

de antes, porque não tem mais o mesmo sangue em suas veias, 

adulterações contínuas afetaram gradualmente a qualidade desse 

sangue. (GOBINEAU, 1855, p.25, tradução nossa85) 

  

A mestiçagem, tão presente dentro da população brasileira, seria vista como um 

problema, posto que raças consideradas atrasadas minariam o potencial daquelas raças 

com maior potencial civilizatório (GOBINEAU, 1855). Documento muito relevante para 

a discussão sobre a eugenia, o texto de C. E. A. Bedwell, “Eugenics in International 

Affairs”, apresentado no Congresso Internacional da Eugenia (1912), traz uma 

necessidade ali assinalada de que houvesse uma cooperação internacional cada vez mais 

sólida em relação aos estudos da eugenia – talvez até em forma de organização 

internacional -, de modo a criar diferentes braços de atuação outros órgãos como a Liga 

das Nações. Sobre os estudos da eugenia, o autor apresenta que, “não é exagero afirmar 

que não há assunto de importância mais vital na atualidade para as nações do mundo, e é 

certamente a questão de como a eugenia pode contribuir” (BEDWELL, p.188, tradução 

nossa86). Turda (2012), traz de modo bastante elusivo os diferentes panoramas sobre os 

estudos da eugenia em perspectivas nacionais e internacionais, sendo perspectivas 

carregadas de disputas sobre as diferentes sociedades, como, por exemplo, o extenso 

debate sobre a degeneração das raças a partir da miscigenação, posta a consideração de 

que o intercruzamento entre raças levaria a formação de indivíduos menos capazes 

intelectualmente. 

Castro, ao tratar do evolucionismo a partir dos textos antropológicos, coloca que: 

“o postulado básico do evolucionismo  em  sua  fase  clássica  era,  portanto,  que,  em  

todas  as  partes do mundo, a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios 

sucessivos e obrigatórios,  numa  trajetória  basicamente  unilinear  e  ascendente” 

                                                 

85 A palavra degenerada, quando aplicada a um povo, significa (como deveria significar) que o povo não 

tem mais o mesmo valor intrínseco de antes, porque não tem mais o mesmo sangue em suas veias, 

adulterações contínuas afetaram gradualmente a qualidade desse sangue. 
86  It is not too much to say that there is no subject of more vital importance at the present time to the 

nations of the world and it is certainly a question to the solution of which eugenics may make a 

contribution.  
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(CASTRO 2005, p.14). James Frazer, ao apresentar as origens e a necessidade do estudo 

da Antropologia Social traz que 

 

a selvageria  é  a  condição  primitiva  da  humanidade,  e,  se  quisermos 

entender o que era o homem primitivo, temos que saber o que é o 

homem selvagem  hoje.”  (FRAZER, p. 107) 

 

Turda (2012) expõe que no pensamento de Galton, apesar de não estar definido 

com exatidão, a concepção de raça, ela é caracterizada por ser “uma complexa amálgama 

de fatores biológicos determinados pela hereditariedade e determinando os laços estreitos 

entre os indivíduos e a sociedade como um todo” (TURDA, 2012, p.3, tradução nossa87),. 

A eugenia, portanto, possuiu sempre aproximações bastante intensas com a ideia de raça, 

sendo, a partir dessas ideias que as classificações sobre as diferentes populações do 

mundo se dariam. A visão da raça como a junção da experiência biológica com a 

experiência cultural ganhou mais chão depois da Primeira Guerra Mundial, tornando a 

raça cada vez mais susceptível de intervenção estatal para seu maior aprimoramento em 

torno de um projeto nacional. (TURDA, 2012) 

Aníbal Quijano (QUIJANO, 1999, p.1, tradução nossa88), afirma que “a ideia de 

raça é, com toda certeza, o instrumento mais eficaz de dominação social inventado nos 

últimos 500 anos”. Essa centralidade, para o autor, não é gratuita. A raça, considerada 

para esses autores como princípio organizador do mundo, surge do encontro colonial em 

que, a partir da diferença entre as diferentes populações, foi forjada uma desigualdade 

sobre os diferentes campos de vida. Uma Kothari propõe uma consideração do fenômeno 

do racismo que é central para o empreendimento aqui apresentado. Para ela, 

 

Formas do racismo e expressões que articulam ideias sobre raça são 

fluidas e múltiplas, contingentes e contextuais, variando do que é 

evidente e o que é secreto e não refletido. Calcado em raízes históricas 

e geográficas, essas expressões se tornaram cada vez mais variadas, 

mesmo distantes dos seus impulsos originais, transitando por múltiplos 

espaços. (KOTHARI, 2006, p.1, tradução nossa89) 

                                                 

87 complex amalgam of biological factors determined by heredity and determining the close bond between 

the individual and the society as whole. 
88 La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en 

los últimos 500 años. 
89 Forms of racism and expressions that articulate ideas about ‘race’ are fluid and multiple, contingent  

and  contextual,  ranging  from overt to covert and unreflexive. Historically and geographically rooted, such 

expressions have  become  increasingly  variegated,  even detached  from  their  originary  impulses,  and 

can travel far and wide. 
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É fundamental que se coloque que a ideia de raça não operava simplesmente em 

uma divisão continental. Dentro da própria Europa houve autores que assinalavam até 

seis diferentes raças. Como apresentado por Frazer (2005, p.51), “não apenas diferentes 

raças são diferentemente dotadas no que diz respeito a inteligência, coragem, habilidades 

e assim por diante, mas, dentro da mesma nação, homens de uma mesma geração diferem 

enormemente quanto à capacidade e ao valor inatos”. Entender essa ideia é imprescindível 

para o entendimento do fenômeno de maior consternação internacional que fez com que 

cessassem os estudos mais tradicionais da eugenia: o nazismo. Turda (2012), aponta que, 

no período entre guerras, os projetos políticos nacionais adotaram plenamente a ideia da 

eugenia e atribuía a determinada etnia nacional a superioridade social e intelectual e, a 

partir disso, forjava-se o desenvolvimento daquela determinada população, tal como o 

nazismo operou a partir da comparação das populações “arianas” com as judaicas. 

Diversos outros exemplos podem ser enunciados também, como as políticas brasileiras, 

estadunidenses e britânicas em relação a seletividade migratória, também utilizando da 

demografia para o desenvolvimento das “raças superiores” locais e a política de higiene 

racial do regime de Franco na Espanha. (CAMPOS, 2016) 

Assim, segundo o antropólogo Roberto DaMatta (1987), o racismo se firmou pelo 

menos por dois grandes pilares teóricos: 1) a consideração já vista da Antropologia Social, 

que enxergava que cada raça do mundo se encontraria em um diferente estágio de 

evolução; 2) existiria um determinismo biológico que tornaria os indivíduos de 

determinada raça mais aptos para determinadas atividades em detrimento de outras. 

Diversos autores colocam que o racismo operou em cada contexto nacional com uma 

diferente repercussão sócio-histórica, mas é imprescindível que pelo menos esses dois 

pontos sejam contemplados ao se entender esse fenômeno social, em qualquer que seja a 

localidade. Dessa maneira, o pensamento europeu no século XIX e até metade do século 

XX afirmou cientificamente que a raça europeia branca é superior a qualquer outra raça. 

(DAMATTA, 1987)  
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Quadro 1 – Raças Humanas 

 

 NEGRA AMARELA BRANCA 

INTELECTO Débil Medíocre Vigoroso 

PROPENSÕES 

ANIMAIS 

Muito Fortes Moderadas Fortes 

MANIFESTAÇÕES 

MORAIS 

Parcialmente 

latentes 

Comparativamente 

desenvolvidas 

Altamente 

cultivadas 

Fonte: DAMATTA, Roberto. 1987, p.72 

 

A consideração do autor se encontra também com o que Turda (2012) também 

atesta: as visões eugenistas não serviram meramente ao propósito científico, mas também 

ganharam forte instrumentalização política, flutuando de acordo com os interesses das 

nações até meados dos anos 1945. Assim, a eugenia, somada aos ditames civilizatórios, 

serviu de base às concepções ocidentais de mundo até o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Há uma distância temporal, ontológica, moral e epistemológica que torna o entendimento 

dessa consideração entravada para nós, pessoas que, por mais que vivam em uma ordem 

internacional permeada por controvérsias raciais, não convivam em um contexto em que, 

juridicamente, essa afirmação faça sentido. Esse distanciamento também não é gratuito. 

Após a percepção e consternação internacional sobre o conjunto de episódios históricos 

pelos quais a afirmação de superioridade racial encaminhou – escravidão, colonialismo, 

genocídios ameríndios e afro-asiáticos e o nazismo -, foi criado um novo aparato legal 

que afirmava a igualdade entre as diferentes pessoas, independente de quaisquer 

pertencimentos sociais. Foi só com o surgimento da ONU e da UNESCO em 1945 que o 

esforço foi de se abandonar as diretrizes eugenistas que pautavam a ciência e a própria 

política tanto em âmbito nacional quanto em internacional. 

 A afirmação de que o racismo científico foi banido da utilização pública, 

inclusive do meio científico não pode ser confundida, entretanto, com a ideia de que o 

racismo em si tenha acabado. Pensar na ideia de raça nos dias atuais, portanto, é o 

exercício de se entender a história por outras lentes. Não mais através das lentes do 

racismo científico e dos determinismos raciais e geográficos. (DIKKOTER, 2008) 

Na coleção da UNESCO do ano de 1996 The Roots of Racism, o filosofo francês 

Etienne Balibar traz um conceito relevante que contribui para entender a relação entre 

raça e racismo. As perspectivas raciais, como visto, são consagradas desde o que as teorias 

decoloniais consagram como encontro colonial e se estabilizam a partir dos pressupostos 

religiosos e de axiomas científicos. No entanto, o que era chamado de eugenia não era 

automaticamente visto como racismo, pois, penetrado na ideia de racismo está a 
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consideração de que existe uma visão de diferenças qualitativas entre os indivíduos, o que 

seria notavelmente crítico por si só. Na realidade, segundo o autor 

 

“o termo racismo aparentemente só foi introduzido no vocabulário 

inglês em 1938 na tradução de um livro do escritor alemão Magnus 

Hirschfeld, que havia aparecido na Alemanha quatro ou cinco anos 

antes daquilo e descreveu o que se entendia por ‘teoria racial’ que 

embasava a concepção Hitleriana de uma guerra entre as raças” 

(BALIBAR, 1996, p.14, tradução nossa90).  

 

Pensar no racismo, para o autor, é encarar um fenômeno que ganhou força por não 

somente um, mas por diferentes e sucessivos momentos históricos que embasaram um ao 

outro, fortalecendo aspirações culturais de superioridade de um grupo em relação ao 

outro. Buscando elencar rapidamente quais foram esses principais eventos, Balibar 

destaca que foram todos movimentos que buscaram garantir uma “dominação mundial: o 

Império Romano, Cristianismo, a expansão europeia, o nacionalismo, o mercado global 

e, ‘amanhã’, talvez, a ‘nova ordem internacional’ (BALIBAR, 2002, p.15, tradução 

nossa91). 

É importante frisar o fato de que, por mais que essas distinções e diferentes efeitos 

do racismo sejam identificáveis, Campos assinala que essas não se tratam de correntes 

teóricas excludentes, mas simplesmente múltiplas abordagens do mesmo tema pelas quais 

os diferentes autores transitam em suas análises. (CAMPOS, 2017) 

Essa pujança de contribuições teóricas sobre raça e racismo que atravessam a 

Antropologia, a Demografia, a Ciência Política e outros campos que demonstram a 

relevância do tema e pertinência dele para se discutir fenômenos sociais. As Relações 

Internacionais, entretanto, ainda carecem de maior avanço na consideração dessas 

variáveis como elementos relevantes para a análise do fenômeno internacional. Alguns 

autores da própria RI têm alertado para esse fato. Assim, muito do argumento deste 

trabalho é calcado na consideração de que a não-importância das variáveis Raça e 

Racismo para se entender as Relações Internacionais se deve tanto a consideração que 

tanto a ciência como as organizações internacionais buscaram imputar a si próprias como 

instituições “pós-raciais”, bem como um movimento, também próprio do racismo de 

                                                 

90 The term "racism" seems to have been introduced into the English language in 1938 in a translation of 

a book by the German writer Magnus Hirschfeld which had appeared in German four or five years earlier 

and described the "racial theory" that underlay Hitler's conception of a war between races. 
91World domination: the Roman Empire, Christianity, European expansion, nationalism, the global 

market and, tomorrow perhaps, the "new international order". 
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silenciar uma reivindicação de reparações sociopolíticas a partir de uma análise 

aprofundada das estruturas sociais. (ANIEVAS et al, 2015; GARDINER, 1967; 

HENDERSON, 2013; LE MELLE, 2009) 

Dessa maneira, esse trabalho buscará trazer, no capítulo seguinte, considerações 

que possam ser relevantes para se refletir sobre a influência da raça na chamada 

“Sociedade Internacional”. Para tanto, fora escolhido o exemplo do Brasil como um caso 

relevante de se pensar sobre tensões raciais, pois nos fará deslocar entre diferentes lugares 

e discussões já empreendidas aqui. Nesse momento, será feita uma apresentação da 

configuração social e racial brasileira através, principalmente, de estudos historiográficos 

e sociológicos em relação aos momentos do fim do período colonial brasileiro, da 

independência e do Brasil Império. Para isso será necessário que seja realizado um 

panorama geral da história brasileira. 
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3 CAPÍTULO 03 – DA COLÔNIA AO IMPÉRIO: O RECONHECIMENTO 

INTERNACIONAL BRASILEIRO 

 

Esse trabalho passará agora à apresentação do quadro sociodemográfico do Brasil 

principalmente durante o final do período Colonial (1808-1821) e do Império (1822-

1888). É fundamental apresentar que, de modo algum, se buscará fazer uma apresentação 

extensa nem mesmo completa desse período. A intenção é buscar registros 

historiográficos e demográficos de fontes secundárias para que um panorama mais geral 

sobre o que se entendia sócio demograficamente por Brasil e pela população do país que 

poderia tangenciar a ideia de discurso civilizatório. O estabelecimento desse quadro é 

importante para o exercício analítico que será realizado no próximo capítulo. 

Sem dúvida alguma o Brasil desperta curiosidade em relação às suas questões 

raciais internacional. Por mais que o país ocupe uma posição de prestígio regionalmente, 

inclusive devido às políticas de redução de assimetrias sociais de toda sorte nos últimos 

anos, o Brasil foi o país com maior tempo de escravidão negra da história, além de ter 

sido o último a abolir a escravatura. As desigualdades raciais, ao mesmo tempo, são 

gritantes no país, mesmo com o país tendo sido visto internacionalmente por muitos e 

muitos anos como uma “democracia racial”. Além disso, tendo a maior população negra 

fora da África, o Brasil têm essa origem africana marcada de modo robusto na história do 

país, com mais de 52% da população se autodeclarando negra, uma representação que 

nunca foi vista entre os diplomatas e políticos brasileiros. Ainda, sendo um país latino-

americano, não é desprezível o fato de que existe uma dinâmica regional da diáspora 

negra que torna esse caso potente de ser explorado em análises interacionais. Para além 

disso, o caso do Brasil também se potencializa e foi escolhido pela proximidade 

linguística e pelas múltiplas fontes documentais e informacionais que abordam sobre a 

questão racial em nível doméstico. 

Pensar no Brasil tanto em seu momento colonial quanto em seu momento 

imperial, portanto, encontrará a necessidade de se pensar sobre diversos fatos históricos 

e caminhos teóricos que já foram analisados até então.  
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3.1 Quem inventou o Brasil? 

 

 O processo de colonização brasileira é muito próprio. A invasão das expedições 

portuguesas no território que hoje se chama de Brasil se deu no ano de 1500 sob a 

liderança de Pedro Álvares Cabral. Por mais que não haja relatos escritos, a riqueza de 

evidências arqueológicas entrega que já havia ocupação desse território por parte de 

populações autóctones há cerca de 12 mil anos92, período histórico batizado de era pré-

cabraliana. (FAUSTO, 1995) (SKIDMORE, 1999) 

  Após os primeiros anos de chegada de embarcações portuguesas enfrentando 

diferentes obstáculos no tato com as populações nativas, Portugal começa a se estabelecer 

com mais força em um processo permeado por violências físicas, psicológicas, 

epistêmicas e de diversas outras ordens, como já trabalhado pelas teorias decoloniais. 

Com uma maior organização política e dentro de todo o movimento chamado de Grandes 

Navegações. Ao se pensar em colonização das Américas, é fundamental que se pense 

também sobre o papel da Igreja. Todo esse movimento das Grandes Navegações foi 

justificado e estimulado pela Igreja Católica Apostólica Romana através da Bula Papal 

Dum Diversas. Esse foi um dos esforços mais fortes de estreitamento das relações entre 

Portugal e a Santa Sé. O texto prevê que 

 

Nós  vos  concedemos  pleno  e  livre  poder,  por  meio  da autoridade  

apostólica  por  este  edito,  para  invadir,  conquistar, combater,  

subjugar  os  sarracenos  e  pagãos,  outros  infiéis  e outros  inimigos  

de  Cristo,  e  onde  quer  que  estejam estabelecidos  seus  Reinos,  

Ducados,  Palácios  Reais, Principados  e  outros  domínios,  terras,  

lugares,  propriedades, acampamentos  e  quaisquer  outras  possessões,  

bens  móveis  e imóveis  encontrados  em  todos  esses  lugares  e  

mantidos  em qualquer nome e possuídos pelos mesmos sarracenos, 

pagãos, infiéis  e  inimigos  de  Cristo,  reinos,  ducados,  palácios  reais, 

principados  e  outros  domínios,  terras,  lugares,  propriedades, 

acampamentos,  possessões  do  rei  ou  príncipe  ou  dos  reis  ou 

príncipes,  e  conduzir  esses  povos  em  escravidão  perpétua  e aplicar  

e  apropriar  domínios,  ducados,  palácios  reais, principados e outros 

domínios, bens e bens deste tipo para você e  seu  uso  e  seus  sucessores  

os  Reis  de  Portugal. (BULA DUM DIVERSAS apud OLIVEIRA, 

2018, p.84) 

 

                                                 

92 O fóssil amais antigo do mundo é a chamada ‘Luzia”, que fora encontrada na região de Pedro Leopoldo 

em Minas Gerais pela arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire. Estima-se que a idade do fóssil date 

de 12.500 há 13.000 anos. (GLOBO, 2019) 
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Assim, Portugal instaura o regime de Capitanias Hereditárias em 1534, 

encarregando diferentes beneficiários da pequena nobreza de Portugal de expansão e 

administração tanto territorial quanto populacional. Essa iniciativa contribuía que o 

processo de conquista se desse de forma mais uniforme, sem grandes perdas e, talvez 

principalmente, com um menor impacto financeiro, devido à escassez de recursos. É 

relevante dizer que o território que fora ocupado não corresponde ao território brasileiro 

atual. A maior parte do território continental brasileiro ainda não havia sido desbravado, 

mas também, ao mesmo tempo, parte do litoral uruguaio pertencia à Portugal. (FAUSTO, 

1995) (SKIDMORE, 1999) 

 A relação entre as populações indígenas e portuguesas sempre foi atravessada por 

controvérsias de toda sorte. Assim como ocorreu em relação às populações africanas, de 

fato houve associações comerciais entre portugueses e a população nativa, principalmente 

a partir do momento que houve escravização da população indígena. Em relação aos 

Índios Tupi também considerados “gentios mansos93”, Márcia Suchanek revela que havia 

uma “relação comercial de produtos agrícolas e artefatos, comumente estabelecida entre 

os diversos povos indígenas, e que foi transformada em submissão e escravidão, através 

do uso da força e da expropriação de suas terras” (SUCHANEK, 2012, p.243). Por mais 

que a escravização da população indígena seja menos falada nos livros escolares 

brasileiros, ela de fato aconteceu. A mesma autora elenca os motivos que serviam de 

embasamento para que fosse possível escraviza-los, que eram, basicamente: a ideia de 

guerra justa, que é a mera captura da população; resgate que era uma via que evitava a 

morte de algum indígena que seria preso; ou descimento, que era a desistência da 

resistência armada e adaptação ao modo de vida europeu no qual se destacou o trabalho 

dos jesuítas, em um movimento de “civilização”, terminologia que será ainda mais 

trabalhada futuramente. (SUCHANEK, 2012) (SKIDMORE, 1999) 

 Diversos são os relatos94 que anunciavam, apenas sobre o ponto de vista europeu 

e eurocêntrico, o que se entendia por “Brasil” logo da chegada portuguesa. No primeiro 

documento escrito que se tem notícia, Pero Vaz de Caminha relata em sua Carta de 

                                                 

93   A terminologia gentio era utilizado a todo aquele indígena que ainda não estava sob controle 

português, sendo ainda pagão, remetendo à ideia de ser bárbaro. Para saber mais sobre as transformações e 

sentidos da indianidade no imaginário do país: SANTOS, Luzia Aparecida Oliva dos. O percurso da 

indianidade na literatura brasileira - matizes da figuração. 2009 
94 Outros autores trazem relatos da mesma natureza e contribuem para um entendimento mínimo sobre o 

que era o Brasil da época, dentre eles: Hans Staden, João Faras, Binot de Gonneville, etc. Para mais, ver: 

BIBLIOTECA NACIONAL. 500 Anos de Brasil na Biblioteca Nacional. 2000. 
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Achamento do Brasil95 sobre o que os portugueses encontraram ao terem desviado do seu 

curso para as Índias. O texto é caracterizado pela afirmação de um exotismo do clima do 

país, bem como por marcar o comportamento e cultura indígena pela selvageria, como 

por exemplo: 

 

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos 

e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem 

estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta 

inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo 

furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de 

comprimento. (CAMINHA, [1500] 2019, p.2) 

  

Ao mesmo tempo, era notória a intrínseca relação da Igreja Católica no processo 

de colonização. 

 

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e nós 

todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa 

pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda 

e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da Cruz, sob 

cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita 

devoção.  (CAMINHA, [1500] 2019, p.5) 

 

Em relação aos tipos de trabalho empregados no território brasileiro96, esses eram 

de diferentes ordens. As mulheres trabalhavam nas lavouras e dentro do ambiente 

doméstico. Suchanek (2012) escreve que 

 

O principal trabalho dos homens era o de carregador dos produtos do 

interior para o comércio do litoral, atravessando a Serra do Mar. Eram 

os responsáveis pelo desbravamento das matas, pela caça e pela pesca. 

Um outro trabalho também de fundamental importância era o de 

soldado e  de  guia  dos  sertanistas  pelo  sertão,  sem  os  quais  não  

achariam  índios  para escravizar, além de morrerem de fome. 

(SUCHANEK, 2012, p.247) 

   

É importante desmistificar os diferentes mitos sobre a origem do “povo brasileiro” 

pelos diversos estereótipos que acompanharam a formação da história do país. Muito se 

é dito sobre o despontar brasileiro em relação ao comércio da cana de açúcar, e, 

inicialmente, a maior parte desse plantio era realizada pela população indígena, seja 

                                                 

95 A Carta pode ser acessada em sua integridade meio digital. 
96 Nos referimos durante todo o capítulo ao Brasil pelo nome “Brasil”, mas, no imediato da colonização, 

o país era chamado por outros nomes como Terra de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, dentre outros.  
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escravizada ou remunerada, e só depois a população negra fora incorporada, buscando 

um aumento nessa produção. Na realidade, como aponta Thomas Skidmore, a 

população indígena brasileira passou por um processo de genocídio causado pela 

violência a que eram sujeitos, pelas doenças que foram trazidas pelos europeus, bem 

como a modalidade de trabalho que não os era habitual. (SUCHANEK, 2012) 

(MARQUESE, 2006) (SKIDMORE, 1999) 

 Em relação à escravidão negra97, os primeiros registros de autorização da vinda 

de embarcações negreiras para o Brasil se dão na metade do século XVI em relação à 120 

escravizados98 vindos de Guiné e da Ilha de São Tomé. O autor Brasil Bandecchi 

(BANDECCHI, 1971) escreve o texto Legislação Básica sobre a Escravidão Africana 

no Brasil concatenando informações retiradas de diversos textos semanais relativos à 

escravidão. A autora encontra que mais de 3.600.000 africanos vieram para o Brasil em 

350 anos de colonização, com a seguinte ordem: “Século XVI 100.000 / Século XVII 

600.000 / Século XVIII 1.300.000 / Século XIX 1.600.000” (BANDECCHI, 1971, 

p.208), sendo que a população brasileira, em 1819, era de aproximadamente 4.396.000 

habitantes. Ainda, 

 

“Sua presença [de africanos no Brasil] se torna mais sensível, quando 

sabemos que de 1819 a 1959, entraram no Brasil 5.536.035 imigrantes 

de procedência européia e asiática, na seguinte ordem: Portuguêses 

1.718.541 - 31,04%; Italianos 1.614.988 29,17%; Espanhóis 694.140 - 

12,54%; Alemães 257.114 - 4,64%; Japonêses 222.893 - 4,05%; Russos 

125.688 - 2,27%; Diversos com menos de 125.000 902.671 - 16,31%. 

Total 5.536.035 - 100,00% (3).” (BANDECCHI, 1971, p.284) 

 

                                                 

97 É fundamental que seja traçada uma distinção. No processo de tráfico transatlântico de escravizados 

estão os fornecedores de dentro do próprios países africanos. Esses escravizados eram, usualmente, 

prisioneiros de guerra, em uma lógica de pertencimento que também se conferia na antiguidade grega, em 

que até mesmo eram ordenados algumas prerrogativas de tratamento dos escravos. A grande diferença da 

escravidão europeia em relação aos africanos foi que, ao invés do argumento da guerra, a legitimação se 

deu a partir de pressupostos racistas que autorizavam a subjugação daqueles povos considerados inferiores 

tanto intelectualmente, como moral e espiritualmente. (PACHECO, 2008) 
98 Em texto de 2012 (HARKOT-DE-LA-TAILLE e SANTOS, 2012), os autores apresentam que 

atualmente existe uma forte disputa semântica entre a utilização das terminologias escravo/escravizado. O 

significado diz mais sobre o sentido histórico e social dos termos e da história afro-brasileira no país do que 

meramente pelo significado encontrado nos dicionários. Basicamente, o termo escravo acaba por se remeter 

a uma relação de sujeição irreversível e extrema passividade e submissão, por estar relacionado ao verbo 

ser, enquanto a terminologia “escravizado” dá mais agência aos sujeitos, por estar vinculado ao verbo estar, 

ou seja, a um estado reversível. Gramaticalmente, as duas estruturas são corretas e esse trabalho utilizará 

ambas, até mesmo pelo fato de que diversos documentos da época terem sido citados que utilizam essa 

terminologia. Ao mesmo tempo, entretanto, concordo com a crítica e reflito sobre a escravidão sempre no 

sentido da persistente possibilidade de agência que esses sujeitos possuíam.   
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Sendo os povos indígenas, europeus e brasileiros os principais povos que 

compunham a matriz populacional colonial brasileira, verificava-se, também, um 

verdadeiro caldeirão cultural, composto pelos diferentes matizes culturais. De modo 

algum, a legitimidade das influências culturais era simétrica, pelo contrário, como o 

capítulo anterior introduziu, as relações raciais durante a colonização passavam pela 

afirmação de uma superioridade eurocêntrica, sendo imposta através da violência.   

 No início do processo de vinda dos escravos para o Brasil, o custo era muito mais 

elevado. Avalia-se que somente quando Portugal colonizou completamente a Angola que 

esse movimento acabou ganhando maior fluidez e trouxe os africanos escravizados para 

trabalharem com a cana de açúcar, com sucesso, devido, principalmente, às similaridades 

climáticas99. Rafael Marquese (MARQUESE, 2006) aponta que esse movimento atraiu 

investidores ingleses e holandeses que motivaram as invasões holandesas em Bahia e 

Pernambuco, representadas pela Companhia das Índias Ocidentais. Essa investida, 

entretanto, acabou sendo desarticulada pela falta de conhecimento técnico por parte dos 

holandeses e das tensões com a população portuguesa e brasileira. (MARQUESE, 2006) 

(SKIDMORE, 1999) 

O enfraquecimento do controle do território pernambucano, no entanto, levou à 

eclosão de um movimento que se fixou no imaginário social brasileiro em relação à 

população negra: o quilombo dos Palmares. A palavra quilombo, que hoje ainda é objeto 

de disputas, tem sua primeira definição no ano de 1740 pelo Conselho Ultramarino que 

definiram como quilombo “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” 

(SCHMITT et al, 2002, p.2)100 . O quilombo de Palmares, na visão de Stuart Schwartz 

(2001), tornou-se uma forte referência devido a região fronteiriça onde se encontrava que 

favorecia o crescimento das aldeias de negros fugidos chamadas mocambos, pelo maltrato 

constante e as condições de trabalho exaustivas e, também, pelo enfraquecimento da 

administração territorial de Pernambuco. Mais repercussões sobre as desigualdades 

regionais impactaram o território pernambucano anos depois, com a Revolução 

                                                 

99 Sarah Walker (2018) destaca que um dos produtos da diáspora africana foi a transferência tecnológica 

advinda do conhecimento e expertise africanos transferidas para as Américas e para o resto do mundo com 

a escravidão. 
100 SCHIMITT, Alessandra et al. A ATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE QUILOMBO: Identidades e 

Territórios nas definições teóricas. 2002 
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Pernambucana101. (SCHWARTZ, 2001) (ALMEIDA, 2002102) (MARQUESE, 2006) 

(ANDREWS, 2004) 

Nas palavras do autor, “os atos dos escravos fugitivos eram mais que simples 

crimes, pois representavam uma agressão à ordem social estabelecida (...). O mocambo 

representava uma expressão de protesto social numa sociedade escravista” 

(SCHWARTZ, 2001, p.229). Nesse cenário, as penalizações deveriam ser rígidas, de 

modo a mitigar possíveis movimentações sociais mais intensas. É nesse cenário de busca 

por contenção e policiamento que surge uma das figuras mais proeminentes da escravidão 

brasileira: o capitão-do-mato. Também referido como capitão-do-campo, a função de 

capitão-do-mato tinha a intenção de recuperar para os senhores os seus escravos fugidos. 

Essa função foi, inclusive, regulamentada no inicio do século XVII com todas as 

recompensas, o que não fazia com que escapasse de haver problemas. Ao mesmo tempo, 

ensina Schwartz, “o posto de capitão-do-mato quase sempre atraía indivíduos de certa 

forma marginais, ex-escravos e mestiços libertos, olhados com desconfiança pelos 

senhores e  odiados  pelos  escravos (SCHWARTZ, 2001, p.230)". 

É importante colocar que apesar do grande contingente populacional vindo da 

África, o trato com as populações africanas e afro-brasileiras era ainda mais negativo do 

que em relação às populações indígenas. Como veremos à frente, até mesmo as pretensões 

cientificas que começavam a surgir relegavam um status ainda inferior para aqueles 

considerados negros. (MARQUESE, 2006) 

Outro mito relevante de se dissolver é a ideia de que a utilização da mão-de-obra 

foi encerrada com o advento da escravidão africana no Brasil. Na realidade, essas 

atividades eram concomitantes, apesar do trabalho escravo negro ter sido muito mais 

difundido, até mesmo pelo fato de que “o comércio do escravo negro gerou um lucro 

superior ao próprio produto do seu trabalho” (SUCHANEK, 2012, p.248). Apesar dos 

muitos anos de utilização do trabalho indígena, foi somente em 1757, quando Marquês 

de Pombal criou o Diretório dos Índios, que essa mão-de-obra foi regulamentada. Na 

realidade, esse fora um esforço muito maior de se civilizar a população indígena. A autora 

apresenta 

                                                 

101 A Revolução Pernambucana será adequadamente trabalhada nas páginas a frente do trabalho. 
102 Para uma refelexão mais profunda e atualizada acerca do papel e do status dos quilombos na sociedade 

brasileira atual, procurar: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas 

etnias. O’Dwyer,  Eliane Cantarino (Org.)In: Quilombos – Identidade étnica e territorialidade. Rio de 

Janeiro: Editora FGV e ABA, 2002.  
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“entre as medidas adotadas constavam: a proibição do uso das línguas 

indígenas inclusive nas aldeias; a obrigatoriedade da escola com um 

mestre para os meninos e outro para as meninas; a proibição da nudez 

e das habitações coletivas; a criação de sobrenomes portugueses; o 

incentivo ao processo de mestiçagem e a transformação de muitas 

aldeias em povoações e vilas.” (SUCHANEK, 2012, p.249) 

 

 Quando se é feita uma leitura de outros elementos que compunham o Diretório 

dos Índios103, verifica-que, ao mesmo tempo, ele revela muito da visão portuguesa e 

europeia sobre a população africana no artigo 10: 

 

“Entre os lastimosos princípios, e perniciosos abusos, de que tem 

resultado nos Índios o abatimento ponderado, é sem dúvida um deles a 

injusta, e escandalosa introdução de lhes chamarem Negros; querendo 

talvez com a infâmia, e vileza deste nome, persuadir-lhes, que a 

natureza os tinha destinado para escravos dos Brancos, como 

regularmente se imagina a respeito dos Pretos da Costa da África. E 

porque, além de ser prejudicialíssimo à civilidade dos mesmos Índios 

este abominável abuso, seria indecoroso às Reais Leis de Sua Majestade 

chamar Negros a uns homens, que o mesmo Senhor foi servido 

nobilitar, e declarar por isentos de toda, e qualquer infâmia, habilitando-

os para todo o emprego honorífico: Não consentirão os Diretores daqui 

por diante, que pessoa alguma chame Negros aos Índios, nem que eles 

mesmos usem entre si deste nome como até agora praticavam; para que 

compreendendo eles, que lhes não compete a vileza do mesmo nome, 

possam conceber aquelas nobres ideias, que naturalmente infundem nos 

homens a estimação, e a honra.” (POMBAL, [1757] 2019) 

  

Em documentos oficiais como esse, fica latente a ideia de que o negro, seja ele 

africano ou afro-brasileiro, além de não ser considerado cidadão, necessariamente era 

visto como um ser a quem já se atribui um conjunto de características opostas ao que era 

preconizado. Sendo visualizados como pessoas que carregavam um mal inerente a elas, 

essas pessoas tinham suas possibilidades de vida minadas diariamente em situações que 

vão desde a violência física à violência psicológica. O negro escravizado era visto 

meramente como propriedade, sem gozar de nenhum direito, reduzido quase que 

simplesmente à esfera privada da vida do senhor. 

A mesma Bula Papal Dum Diversas trazia a justificativa para a escravidão negra. 

Em seu texto, ela afirmava a possibilidade de escravização dos mouros que, à época, era 

uma palavra “empregada para definir tanto os muçulmanos (inclusive os Azenegues), 

                                                 

103 O Documento de instauração do Diretório dos Índios pode ser acessado em endereços digitais (FFLCH 

USP, 2019). 
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quanto os negros africanos” (OLIVEIRA, 2018, p.81). É interessante apontar sobre a 

palavra negro que nos dias atuais esse sentido foi reapropriado pelo movimento negro 

brasileiro. Assim como as categorias orientalismo e raça são categorias de idas e voltas, 

o mesmo foi feito com a terminologia negro que hoje recebe maior legitimidade e 

incorporação em estudos por congregar as categorias de raça/cor pretos e pardos para o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

3.2 Os navios negreiros  

 

É relevante abordar, nem que seja rapidamente, um fato histórico de grandes 

repercussões. No ano de 1781, o navio negreiro inglês Zong saiu da cidade de Acra em 

Gana com destino à Jamaica. Carregando mais do que o dobro de pessoas que poderiam 

ser transportadas ali, o navio ainda estava sendo comandado por um piloto sem grandes 

experiencias, propenso a infecções e doenças e sem grandes recursos para alimentação e 

hidratação da tripulação como um todo. Após sucessivos erros de direção, a tripulação já 

não possuía mais o que beber nem o que comer. Com a situação deplorável, bem como 

por atos de protesto104, um certo número de escravizados pulou no mar. Outros que 

reivindicavam condições básicas de transporte também eram atirados ou violentados 

fisicamente, bem como aqueles que estavam doentes. Ao chegar no Rio Negro na 

Jamaica, o navio Zong conseguiu entregar 208 dos 442 escravos que ali haviam sido 

transportados. Uma perda de mais da metade daquelas vidas negras somente nesse 

processo de transporte. (GOMES, 2007) (WALVIN, 2011105) (KLIKER, 2012)  

 Infelizmente, esse não era um cotidiano pouco usual no tráfico de escravos106 nos 

chamados navios negreiros ou tumbeiros. A palavra tumbeiros se origina exatamente pelo 

elevado número de mortes que atravessavam o cotidiano desses navios. Laurentino 

Gomes se preocupa em descrever a forma como os escravos eram ali transportados. Em 

uma atividade muito lucrativa que gerou a maior parte das pessoas mais ricas do Rio de 

Janeiro no século XIX, o tráfico de escravos conseguia cobrar um valor que cobrisse com 

                                                 

104 Há diversos autores que contemplam as múltiplas óticas e repertórios de resistência, ainda mais em 

contextos de subjugação tão perversa. Segundo James Scott, “resistance, however, was less to be found in 

the open protests, petitions, riots, and revolts that did occasionally erupt but rather in a quiet but massive 

pattern of evasion”. Ver mais em: SCOTT, James C. Los Dominados y el arte de la resistencia. 2003 
105 WALVIN, James. The Zong; A Massacre, the Law and the End of Slavery. 2011 
106 Como será visto, o tráfico transatlântico de escravos era referenciado por diferentes nomes como: 

tráfico negreiro, tráfico transatlântico, infame comércio, infame tráfico. 
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folga o valor de aquisição. Se na África aquela vida era comprada por 70 mil reis, ela 

rendia no Brasil cerca de 240 mil reis por cabeça. A superlotação dos navios era uma das 

formas de garantir que esse lucro fosse ainda mais exorbitante. Basicamente, o tráfico 

negreiro, a escravidão e as economias brasileira e portuguesa conseguiam se 

retroalimentar, permitindo com que a escravidão na América Portuguesa tenha durado 

tanto tempo. (GOMES, 2007) (CONRAD, 1985) 

 Patricia Esq (ESQ, 2003), é enfática ao colocar que o tráfico transatlântico de 

escravos é um crime contra a humanidade que fora esquecido. Se, nos dias atuais, os 

crimes contra a humanidade são repudiados de maneira contundente, o possível maior 

instrumento de mortes humanas causadas por um empreendimento criado para exercer 

subjugações sistemáticas, fora praticado e celebrado por muitos anos pela Sociedade 

Internacional. (ESQ, 2003) (CONRAD, 1985) 

 

Figura 2 - Navio negreiro. Rugendas, 1830. 

 
 

Fonte: (SUMIDOIRO, 2019) 

  

Sobre as condições dos navios negreiros, que levavam ao batismo desse navio 

com esse nome, Robert Conrad traz o depoimento do reverendo britânico Robert Walsh 

em visita ao Brasil e se deparando com a chegada de embarcações negreiras: 

 

Pertencendo ou consignados a diferentes senhores, “eles eram todos 

marcados, como ovelhas, com as diferentes marcas dos proprietários. 

Estas eram imprimidas em seus peitos ou braços”. Alguns dos escravos, 
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segundo Walsh, eram “muito emaciados”, e alguns, particularmente as 

crianças, pareciam moribundos. Ele ficou especialmente impressionado 

com a capacidade de tantos escravos subsistirem “amontoados e 

apertados em celas baixas, de 90 centímetros de altura, a maior parte 

delas sem ar ou luz”. (WALSH, 1985, p.54) 

 

 As consequências dessa forma desumana de transporte são previsíveis.  Nas 

palavras de Gomes, 

 

Na África,  cerca  de  40%  dos  negros  escravizados  morriam  no 

percurso entre  as  zonas  de  captura  e  o  litoral.  Outros 15% 

morreriam na  travessia do  Atlântico,  devido  às  péssimas  condições 

sanitárias nos porões dos navios negreiros. As perdas eram maiores nas 

cargas  que  vinham  de Moçambique  e  outras  regiões  da  África 

oriental. Da costa atlântica, uma viagem até o Brasil durava entre 33 e 

43 dias. De Moçambique, no Oceano Índico, até 76 dias. 13  Por fim, 

ao  chegar  ao  Rio  de  Janeiro,  entre  10%  e  12%  dos desembarcados 

pereciam  em  [pág.  243]  depósitos,  como  os  do Mercado do Valongo, 

antes de serem vendidos. Em resumo, de cada cem negros capturados  

na  África,  só  45 chegavam  ao  destino  final. (GOMES, 2007, p.242) 

 

 O autor ainda relata casos como o navio Estrela do Mar107 que fora roubado por 

piratas e teve a perca de 213 escravos que ali estavam sendo traficados. O tráfico negreiro, 

por si só, além da própria escravidão, já é considerado “um dos maiores genocídios108 da 

história da humanidade” (GOMES, 2007, p.243). Palavras semelhantes eram encontradas 

pelo abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco: 

 

Basta-me dizer que a história não oferece no seu longo decurso um 

crime geral que, pela perversidade, horror e infinidade dos crimes 

particulares que o compõem, pela sua duração, pelos seus motivos 

sórdidos, pela desumanidade do seus sistema complexo de medidas, 

pelos proventos dele tirados, pelo número das suas vítimas, e por todas 

as suas consequências, possa de longe ser comparado à colonização 

africana da América. (NABUCO, [1883] 2003, p.90) 

 

É importante relatar que, como apresentado por Jeremy Kliker,  

 

                                                 

107 É importante notar sobre o nome das embarcações: elas chegam quase que a ironizar a tragédia que 

nomeavam. O próprio navio Zong levava esse nome que significava care, “cuidado”, em alemão. Há 

documentações ainda de embarcações nomeadas como: Bom Caminho, Triunfo, Vigilante Africano, Flor 

do Rio, Brilhante, Feliz, Leal, dentre outros. (SLAVE VOYAGES, 2019) (CONRAD, 1985). 
108 Cada vez verificam-se mais iniciativas para mapear a origem dos escravizados e suas regiões de 

origem e destino, buscando, até mesmo, trazer um novo sentido de história para os negros diaspóricos. 

Destaca-se a Trans-Atlantic Slave Trade Database gerida pela Harvard University, que busca agregar 

estatísticas sobre o tráfico negreiro, bem como sobre informações e sobrenomes dos escravizados. 
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“não há duvidas de que, apesar do tráfico atlântico sem vinculado com 

diversas práticas culturais e sociais das sociedades africanas que, em si 

e por si próprias, originalmente não possuíam nenhuma ligação com a 

conversão de ser humanos em mercadoria [grifo nosso]” (KLIKER, 

2012, p.396, tradução nossa109). 

 

 O caso Zong, portanto, não ficou conhecido pelas vidas ceifadas no processo do 

transporte. Isso já não era estranho aos olhos do mundo. O que aconteceu, na realidade, 

foi que os proprietários do navio pediram ressarcimento de seguro pela quantidade de 

cabeças que ali haviam sido perdidas que os faria ter prejuízo. Após algumas fases do 

processo, entretanto, foi julgado que, pelo fato de as mortes terem acontecido durante o 

trajeto, a seguradora não teria obrigação de arcar. Nesse momento, entretanto, os jornais 

já passaram a noticiar, com detalhes, todo o massacre que havia ocorrido. (GOMES, 

2007) (WALVIN, 2011) (KLIKER, 2012) (WALKER, 2018) 

 A atuação do negro liberto Olaudah Equiano junto do abolicionista Granville 

Sharp foi de relevância para trazer o caso à tona, apesar de, mesmo com o esforço deles, 

ninguém tenha sido condenado. Granville Sharp relatou para diversos políticos e inclusive 

para o primeiro-ministro sobre o ocorrido, sem ganhar tanta atenção inicialmente. Com o 

passar dos anos, entretanto, a ideia do abolicionismo passou a ser vista por mais políticos 

que questionavam constantemente a forma como esse comercio ocorria. A dificuldade 

encontrada por eles foi encontrar seus primeiros resultados mais práticos com a formação 

da Society for the Abolition of the Slave Trade, com a regulamentação do transporte de 

escravos em 1788 e, finalmente, com a proibição do comercio de escravos em 1807, com 

a forte atuação de William Wilberforce. Note que a escravidão, em si, só foi encerrada 

após a criação da Anti-Slavery Society em 1832 sendo assinada para todo o Império 

Britânico no ano de 1833. (WALVIN, 2011) (KLIKER, 2012) 

  Após conseguir esse feito dentro de sua própria casa, a Grã-Bretanha passou a 

impulsionar essa ideia para todas as nações do mundo, tendo sido Portugal e Brasil um 

dos maiores expoentes dessa influência inglesa em relação ao tráfico de escravos. 

(CONRAD, 1985) 

 

 

 

 

 

                                                 

109 However, there is also no doubt that often the Atlantic slave trade linked up with various cultural and 

social practices in African societies that might, in and of themselves, originally have had no link to 

converting the human being into a commodity. 
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Figura 3 – Tráfico Transatlântico de Escravizados 

 
Fonte: Portal Slave Voyages 

 

 Robert Conrad (CONRAD, 1985) apresenta que o provável número de africanos 

escravizados trazidos para o Brasil foi de cerca de 3 milhões e 600 mil, sendo que a maior 

parte (1.600.000) foi somente entre os anos 1800 e 1852, com a eminência da proibição 

do tráfico negreiro. Desses, a imensa parte era de homens entre os 10 e os 20 anos de 

idade. Mulheres também eram escravizadas, porém, pela altíssima rentabilidade do 

tráfico negreiro, compensava mais trazer homens do que “sustentar” uma família. Os 

casamentos entre escravizados eram fomentados, mesmo que quase nunca formalizados 

pela Igreja. A separação, dissolução e impossibilidade de formar famílias110 e laços de 

intimidade maiores foram um fator que desmobilizava as possibilidades de revolta. 

(CONRAD, 1985) (NABUCO, [1883] 2003) 

As condições de vida eram as piores possíveis: não havia nem mesmo os cuidados 

mínimos com higiene, mesmo quando um escravo se contaminava com diferentes 

doenças como varíola, sarampo, escorbuto, dentre várias outras, inclusive psicológicas111. 

                                                 

110 O abolicionista Joaquim Nabuco, como será visto mais à frente nesse capítulo, dizia firmemente sobre 

os papéis que a formação de famílias estruturadas teriam sido  
111 SILVA (2018) traz a importância de se dar ênfase sempre ao sofrimento psíquico específico das 

populações negras escravizadas: o banzo, corriqueiramente lido “no sentido de paixões quanto de 

sofrimento, dor, adoecimento humana ou doença para morte.” (SILVA, 2018, p.49) 
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A situação simbólica atuava também para afetar a saúde. A não-permissão para que os 

escravos usassem qualquer tipo de calçado – para reiterar a posição social que ocupavam 

- fazia com que muitos se contaminassem com bichos de pé, que, quando não tratados 

imediatamente, levavam a infecções graves e até à morte. Assim, a expectativa de vida 

de um escravo na zona rural variava entre 10 e 15 anos. Para além disso, a rotina de 

castigos, que eram, inclusive, métodos exemplares em locais públicos, levavam a 

deterioração da saúde dessas pessoas, que não tinha a mínima condição de tratar 

adequadamente após as feridas de punições como as de 200 a 300 chibatadas reiteradas 

que faziam parte do cotidiano das praças do Brasil Colonial e Império. A situação era tão 

deplorável que, com o Código Criminal de 1830, o número de chibatadas permitida 

reduziu para 50, de tão “incivilizado” era esse tratamento. Ainda, é sempre importante 

apresentar que o suicídio era recorrente entre a população escravizada. Como as diferentes 

formas de resistência também se imputem em relação àqueles recursos que normalmente 

são alienados àqueles sujeitos subjugados – por exemplo, a ocupação de territórios 

desocupados por grupos que advogam pelo uso social da terra -, então, quando o 

escravizado levava fim à própria vida, materializava-se o ato político de impedir com que 

aquele corpo violentado e alijado da existência do próprio escravo se tornasse ou 

permanecesse como propriedade de outrem.  (SCOTT, 2003) (CONRAD, 1985) 

Concluindo, com as palavras de Sarah Walker (2018, p.15):  

“a palavra diáspora quer dizer ‘semear através’, faz alusão ao 

processo pelo qual estes africanos, brutalmente desenraizados de 

tudo o que conheciam, fincaram novas raízes, produzindo novos 

frutos nas terras onde se encontraram. Em todas as américas estes 

sobreviventes, migrantes involuntários, depois de um trauma tão 

enorme, tiveram que começar imediatamente, em uma situação 

de opressão inimaginável, a inventar novas identidades e criar 

novas culturas.” (WALKER, 2018, p.15) 

  

 Refletir sobre a história das Américas e, mais especificamente, sobre a história 

negra nas Américas, é abarcar a noção dos processos brutais que promoveram a ocupação 

desses territórios nos âmbitos sociodemográficos, políticos e culturais. 
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3.3 O Haitianismo, os “cantos de revoltas” e o medo de uma América Negra 

 

É importante pensar sobre a América Negra. Como apresentado no capítulo 02, 

Paul Giroy escreve sobre o Atlântico Negro e a profusão cultural e social que se depreende 

da diáspora negra para diferentes territórios do globo. Não se pode, entretanto, pensar 

sobre a multiplicidade de culturas negras, as transformações e as diferentes motrizes112 

de África principalmente nos contextos americanos sem pensar que tudo isso se deu por 

um processo de violência, morte e escravização sumária de populações africanas. Desde 

o início dos processos do tráfico negreiro, a população negra resistiu das mais diferentes 

maneiras, inclusive a partir da persistência de se manifestar culturalmente, tanto com 

costumes idênticos quanto sincréticos. 

Zeca Ligiéro traz as palavras de Carlos Soares, 

 

Em outras palavras, o mosaico de línguas, religiões e formas culturais 

díspares, que caracteriza a África ao sul do Equador até hoje, teve, sob 

a escravidão moderna, e principalmente no Brasil, a oportunidade 

singular de reordenar valores e símbolos em torno de um ponto comum: 

a condição escrava e a origem africana. (SOARES, 1994 apud 

LIGIÉRO, 2011, p.25). 

 

O Brasil, nos dias de hoje, é o país com a segunda maior população negra no 

mundo113 e o país com maior população negra fora da África. Segundo os últimos dados 

do Censo, os negros (pretos e pardos) representam cerca de 52% da população brasileira, 

mas são o grupo racial em maior situação de desvantagem socioeconômica e política. 

Estima-se que no início do século XIX, os pretos (principal denominação racial utilizada 

na época), representavam mais de 60% entre os grupos raciais do país, chegando até a 

mais de 70% no Censo de 1872. (BRASIL, 2019) 

A situação sociodemográfica brasileira e os rumos políticos que o país tomou 

devem ser vistos também com um mínimo olhar regional114. Apesar de a América Latina, 

                                                 

112 O pesquisador Zeca Ligiéro propõe que o conceito de motrizes culturais pode ser mais potente para 

captar a complexidade do “conjunto de dinâmicas culturais utilizados na diáspora africana para recuperar 

comportamentos ancestrais africanos” (LIGIÉRO, 2011, p.2).  
113 A Nigéria é o país com maior população negra no mundo. 
114 Pensar sobre as dinâmicas raciais em contextos latino-americanos já é e continua a ser um campo de 

estudos com grandes possibilidades de expansão. Por mais que trazer comparações poderia agregar ao 

trabalho, faço a escolha de deixar essas discussões para trabalhos posteriores até mesmo para não tergiversar 

ao tema aqui trabalhado. Para consulta da situação escrava em contextos americanos, consultar trabalhos 

como: BERGARD, Laird. The Comparative Histories of Slavery in Brazil, Cuba, and the United 

States. 2007; BORUCKI, Alex; ELTIS, David; WHEAT, David. Atlantic History and the Slave Trade 
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no geral, ter tido transições para a independência mais caracterizadas pela continuidade 

de grupos políticos do que pela ruptura, o caso do Haiti acaba sendo determinante e para 

a condução desses processos em muitos desses contextos, e por isso carece de atenção. 

Muryatan Barbosa (2012), apresenta que no Brasil dois principais repertórios de 

resistência negra apareciam de modo mais forte. Um mais caracterizado pelo exemplo do 

Haiti e dos quilombos em busca mais integral pela emancipação e liberdade e um segundo 

mais integracionista, que buscava uma adaptação aos modos de vida europeus, “algo que 

poderia se observar, por exemplo, nas Igrejas Cristãs organizadas pelos negros” 

(BARBOSA, 2012, p.116). Ambas, entretanto, são válidas e são manifestações de 

resistências negras na busca pela libertação. 

Em primeiro lugar é importante relembrar: “as últimas décadas do século XVIII 

se caracterizaram por uma série de transformações do mundo ocidental, tanto no plano 

das ideias como no plano dos fatos” (FAUSTO, 1995, p.106). As principais 

transformações se dão na nova maneira de se pensar sobre a vida social e a vida política. 

O abandono do Antigo Regime começa a se pulverizar por todo o mundo ancorado nas 

ideias da razão e nas leis naturais, e não mais meramente na vontade divina manifesta por 

um déspota absolutista. O liberalismo surge junto com as diferentes ideias ilustradas que 

reinventam os paradigmas sociais. Dois grandes marcos de tudo isso são a independência 

dos EUA em 1776 e a Revolução Francesa em 1789, mas o mundo assistiu há outros 

levantes de inspiração semelhante. A perpetuação de determinadas estruturas políticas e 

sociais começava a se desmantelar. É nesse momento também que os estímulos contra o 

tráfico negreiro, a escravidão e a própria colonização começam a se fortalecer, e o 

conjunto emblemático das insurreições que levaram à Revolução do Haiti representam. 

(FAUSTO, 2015) (CARVALHO e MOURÃO, 2009) (SÁ, 2015) (NASCIMENTO, 

2015) 

A Revolução Haitiana, ou Revolução de São Domingos, foi um conflito de quase 

13 anos (1791-1804), em que a população negra liberta e escravizada no Haiti se rebelou 

contra as elites brancas buscando o fim da escravidão e a independência do país do 

domínio formal francês. A produção de cana de açúcar era o principal produto econômico 

do país. A similaridade do clima fazia com que outros contextos latino-americanos 

também tivessem esse cultivo, mas a produção haitiana se destacava e cada vez mais via-

                                                 

to Spanish America. 2015; ITAMARATY. Mundo afora: políticas de inclusão de afrodescendentes. 

2011. 
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se um crescimento e fortalecimento econômico da nação. (CARVALHO e MOURÃO, 

2009) (SÁ, 2015) (NASCIMENTO, 2015) (ANDREWS, 2004) 

Pensar sobre o Haiti no século XVIII, era pensar sobre uma das nações com maior 

pujança socioeconômica das Américas. O Haiti despontava de maneira bastante 

contundente, com uma influência bem maior, inclusive, que a do Brasil. A situação do 

país nos dias atuais, pode tornar difícil o exercício de se pensar no Haiti como um ator de 

grande relevância até mesmo no contexto regional. Gonçalo de Carvalho e Mello Mourão, 

esboçam a situação favorável que o país atravessava. 

 

Por volta de 1783 o comércio do Haiti significava mais de um terço do 

comércio exterior da França, e em 1790 era o Haiti, depois da Grã-

Bretanha, o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos; em 1791, 

exportava mais de 35.000 toneladas de açúcar refinado; em 1789, mais 

de 375 toneladas de anil. (CARVALHO e MOURÃO, 2009, p.324) 

 

A partir da metade do século XVIII, o Haiti passou a ser dividido em três grandes 

castas: blancs, gens de couleur libres e os escravos. Esse segundo grupo, formado 

principalmente pelos criolos (pessoas de cor nascidas nas Américas), foram uma ponte 

fundamental para que a revolução fosse germinada. O contato com as elites e com os 

ideais da Revolução Francesa começaram a trazer conexões importantes para pensar na 

emancipação das pessoas de cor no Haiti - ressaltam-se nomes como Julien Raimond, 

Vincent Ogé115, Toussaint Louverture, Jorge Biassou, dentre outros -, buscando garantir, 

também, igualdade e direitos plenos para as populações de cor que fossem ricas. As 

diversas tentativas legislativas não foram de tanto impacto e o recurso às revoltas passou 

a ser cada vez mais estimulado. Por mais que a repressão fosse dura, tanto por parte dos 

colonos, como por parte do próprio governo francês, os escravizados conseguiam cada 

vez mais se emancipar e se revoltar, em combates marcados fortemente pela violência.. 

O posicionamento das pessoas livres de cor, por vezes, se alterava entre o apoio à França 

e aos escravizados, mas foi Jean-Jacques Dessalines, desse mesmo grupo, que liderou as 

batalhas finais com o exército francês no ano de 1804 e fundou o Império do Haiti. (SÁ, 

2015) (TOMICH, 2009) (NASCIMENTO, 2015) (ANDREWS, 2004) 

 O que aconteceu em seguida foi um sistemático embargo econômico em relação 

ao Haiti. Além de o país ter perdido grande parte da sua mão-de-obra na guerra, o Haiti 

                                                 

115 No ano de 1794, inclusive, Robespierre foi favorável ao fim do regime escravistas em todo o império 

francês. 
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precisava de se reordenar economicamente e, sem dúvida alguma, isso passava pela 

retomada dos fluxos comerciais constantes com diversos outros países. Aquela economia 

quase que inteiramente agroexportadora carregava parceiros comerciais potentes antes de 

seus conflitos com a França, que indicava ali o crescimento de uma nação promissora. O 

poder político e econômico daquele contexto mostrou só ter legitimidade por conta da 

França. Como era visto anteriormente, outros países poderiam ser vistos como parte do 

sistema internacional, mas nem todos eram considerados partes da Sociedade 

Internacional, o que exigia minimamente maior reciprocidade e mútuo reconhecimento. 

O Haiti não gozava desses status, mas a França sim, e ela utilizou do seu poder político, 

econômico e militar para exigir que os outros países não reconhecessem e embargassem 

o Haiti. De volta às palavras de Carvalho e Mourão, 

 

Em 1801, entretanto, dez anos depois do início das guerras de 

independência, a exportação de açúcar refinado fora de 8 toneladas, a 

de café caíra 55%, a de anil fora de 804 libras e a de algodão caíra a 

cerca de um terço. Isso quanto à economia. Quando à crueldade 

daquelas guerras, dizem aqueles mesmos autores que a população do 

Haiti, que em 1789 andava por volta de pelo menos 700.000 pessoas, 

sem contar os poucos brancos, em 1824, por ocasião do primeiro censo 

demográfico. (CARVALHO e MOURÃO, 2009, p.324) 

 

Apesar de ter sido um grande exemplo no sentido da luta por direitos, o Haiti viveu 

o “paradoxo iluminista” de ser um bastião dos valores da luta e emancipação política e, 

por esse mesmo motivo, ser boicotado e renegado pelos demais, o que encaminhou a uma 

crise, uma desarticulação e uma descontinuidade profunda entre o Haiti e todo o restante 

do mundo. Foi só cerca de 60 anos de sua independência depois que o país foi ser 

reconhecido pela primeira vez. Ao mesmo tempo, Martin Munro e Robbie Shilliam 

(MUNRO e SHILLIAM, 2011) analisam que não se pode de modo algum diminuir a 

conquista dos escravizados haitianos. Os chamados jacobinos negros se tornaram um 

paradigma que remontou a percepção europeia tanto em relação a possibilidade de uma 

nação negra poderia se constituir uma república e atingir prosperidade econômica e, ao 

mesmo tempo, tornava-se um grande eixo comparativo da possibilidade de insurreições 

que ameaçariam brutalmente o domínio europeu nos diferentes territórios que foram 

conquistados desde 300 anos antes. Eles analisam que o Haiti foi um paradigma 

revolucionário até mesmo maior que dos Estados Unidos da América, pela maneira pela 

qual inverteu a pirâmide social da tirania à libertação. (MARTIN e SHILLIAM, 2011) 
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(DUARTE, QUEIROZ, 2016) (SÁ, 2015) (NASCIMENTO, 2015) (DOMICH, 2009) 

(ANDREWS, 2004) 

Ainda, nas palavras dos autores, 

 

Foi em Saint-Domingue, não Paris, que a violência revolucionária (em 

todos lados) alcançaram o apogeu da brutalidade, e que cidades, 

plantações e fábricas literalmente, e repetidamente, reduzido a cinzas 

em nome da liberdade universal. (MARTIN e SHILLIAM, 2011, p.164, 

tradução nossa116) 

 

Além disso, foi somente no Haiti que a Declaração de Direitos dos Homens e do 

Cidadão, de fato, foi irrestrita. Washington Nascimento (2015) apresenta que o Haiti se 

tornou “uma ‘matriz de sentido’, um locus para onde convergiram 

discursos/representações sobre a escravidão e tudo que dela derivava” (NASCIMENTO, 

2014, p.473). (MARTIN e SHILLIAM, 2011) (DUARTE, QUEIROZ, 2016) (SÁ, 2015) 

(NASCIMENTO, 2015) (DOMICH, 2009) (ANDREWS, 2004) 

O repúdio da Sociedade Internacional e dos países que compartilhavam os valores 

da Sociedade ao Haiti e sua insurgência negra revolucionária era intenso. De maneira 

mais forte, nos países latino-americanos que atravessavam seus levantes pela 

independência, isso aparecia de maneira ainda mais forte. Apesar de nem todos terem um 

elevado contingente populacional negro, a escravidão era rotina no contexto das 

Américas. O Brasil, sem dúvida alguma, era um dos contextos em que os grandes grupos 

políticos mais eram amedrontados pelo medo de que o Haiti inspirasse117 alguma grande 

rebelião escrava. O sentimento anti-haitianista foi vigoroso dentro do Brasil. Diversos 

pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram a pensar sobre a difusão e repercussões desse 

sentimento, principalmente entre as elites nacionais (NASCIMENTO, 2015118)  

(AZEVEDO, 1987119) (SÁ, 2015) (DOMICH, 2009) (ANDREWS, 2004). Na obra Onda 

                                                 

116 It was in Saint-Domingue, not Paris, that revolutionary violence (on all sides) reached apogees of 

brutality, and that towns, plantations, and factories were literally, and repeatedly, reduced to ashes in the 

name of universal freedom. 
117 Washington Nascimento (NASCIMENTO, 2015) apresenta que até mesmo o conhecido 

revolucionário latino-americano Simón Bolívar buscou refugio em terras haitianas no início do século XIX. 

O mesmo se deu em relação a outros líderes de revoltas como os colombianos Miguel e Fernando Carabaño, 

os líderes mexicanos Toledo e Herrera, dentre outros. Sobre Bolívar, Watson (WATSON, 2001), apresenta 

que o revolucionário ainda possuía ressalvas em relação a capacidade da república negra se autogovernar, 

pensamento corriqueiro naquele momento histórico. 
118 NASCIMENTO, Washington. Além do medo; a construção de imagens sobre a revolução haitiana 

no Brasil. 2015 
119 AZEVEDO, Celia Maria. Onda negra medo branco - o negro no imaginário das elites do século 

XIX. 1987 
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Negra, medo branco: o negro no imaginário das elites do século XIX, Célia Maria 

Azevedo traz diferentes pensamentos sobre as insurreições e possibilidades de revoltas 

negras no país, e o Haiti trazia grande incômodo. Dentre o pensamento da elite, ficavam 

questionamentos como 

 

se em São Domingos os negros finalmente conseguiram  o  que  sempre  

estiveram  tentando  fazer, isto  é,  subverter  a  ordem  e  acabar  de  

vez  com  a  tranquilidade, dos  ricos  proprietários,  por  que  não  se  

repetiria  o  mesmo  aqui? (AZEVEDO, 1987, p.36) 

 

É nesse momento, inclusive, que começam a se pensar em maneiras de se 

amenizar o tratamento dos senhores em relação aos escravos. A violência reiterada sobre 

eles talvez não seria uma alternativa tão acertada, vide a possibilidade de uma vingança 

iminente120. O anti-haitianismo durou por muitos anos. Azevedo recorda o juiz e político 

Sylvio Romero, que, na eminência da abolição da escravatura no Brasil, era enfático ao 

pensar sobre a questão racial e sobre um possível temor em relação a uma grande 

insurreição negra, mesmo no fim do século XIX, em análise das palavras do juiz, 

 

‘o negro é um ponto de vista vencido na escala etnográfica’, e por isso, 

por ser ele incapaz, não civilizado, sem noção de liberdade, a escravidão 

deveria continuar até que tivesse sucumbido no terreno econômico pela 

concorrência do trabalho livre europeu. Sua grande preocupação era 

que ‘o Brasil não é, não deve ser, o Haiti’. Tendo isto em mente, era 

preciso acabar com ‘projetos absurdos’ que pediam ao governo a 

decretação de leis contra a escravidão e, em lugar disso, compreender 

que a libertação deveria ser ‘o resultado de uma transformação orgânica 

da sociedade’. (AZEVEDO, 1987, p.70) 

 

Marco Morel (MOREL, 2005) analisa que houve diferentes repercussões do 

haitianismo no Brasil, que podem ser agregadas em três diferentes tipos. Uma inicial que 

foi a repercussão na imprensa e nos meios políticos, a segunda que foi com a adoção do 

termo haitianismo para se referir a iniciativas mais bruscas e violentas de se acabar com 

a escravidão e uma terceira que via a Revolução Haitiana de maneira próspera121. O fato 

                                                 

120 Azevedo (1987, p.36), coloca que um dos ‘sintomas’ do medo que percorria as elites era o quanto a 

vontade da vingança escrava era popularizada. Segundo ela, uma  “cantiga  entoada  em  1823  nas  ruas  

de  Pernambuco: ‘Marinheiros  e  caiados/Todos  devem  se  acabar/Porque  só  pardos  e  pretos/O  país  

hão  de  habitar’.” 
121 Essa positividade do último grupo se dava, normalmente 1) pelo ponto de vista da soberania nacional, 

2) pela inserção da população liberta no meio social, 3) pelo progresso que o fim da escravidão traria à 

nação. 
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é que, ao se pensar sobre os rumos tomados pelo Brasil pré e pós-independência em 

relação ao pensamento sobre suas questões sociais, não se pode simplesmente isolar os 

eventos ocorridos no Haiti. 

 

3.4 “Au Revoir Napoleão”122: o momento pré-independência (1808-1822) 

 

Entender a ideia de povo brasileiro a partir do século XIX só é possível através da 

visualização de todo o arcabouço científico, político e moral que regia a nação naqueles 

tempos. Lilia Schwarcz aponta que com a chegada do reinado português no país, o Brasil 

passou a ter que assumir outro paradigma institucional que o diferenciou, inclusive, na 

América Latina. Além de já ter tido uma colonização em moldes diferentes em termos 

tanto culturais quanto materiais no sentido de invasão e utilização territorial, o Brasil se 

tornou um dos únicos países do mundo em que a Família Real da metrópole se mudou de 

modo “permanente” para a colônia e, assim “D. João VI é o primeiro governante europeu 

no hemisfério sul” (MARTINS e FONSECA, 2008, p.287). Tendo assumido em 1792 por 

conta de problemas de saúde mental da rainha D. Maria I, D. João se tornou em 1799 o 

Príncipe Regente de Portugal, já tendo que tomar à frente de decisões muito impactantes 

para o futuro não só desse país, mas de todo o Império Português. (SCHWARCZ, 2005) 

(MARTINS e FONSECA, 2008)  

O ano de 1808 marca a transmigração evasiva da Corte Portuguesa para o Brasil 

por conta de dilemas político-militares que ameaçavam a integridade do país devido às 

grandes investidas napoleônicas na Europa. A França havia acabado de declarar o 

bloqueio continental, que tinha como intuito obrigar as nações que estavam sob domínio 

ou sob forte influência do império francês a fecharem os portos para as relações 

comerciais com a Grã-Bretanha e a Irlanda. A ameaça a Portugal e Espanha para que 

cumprissem também esse postulado motivou a migração da Metrópole de Portugal para 

o Brasil. Segundo Ismênia Martins e Vitor Fonseca (MARTINS e FONSECA, 2009), “a 

decisão de deixar a Europa e trazer para a colônia brasileira a Corte e o aparato burocrático 

do Estado como estratégia de manutenção do império não foi fácil e foi sendo gestada à 

medida que a ameaça de invasão se fortalecia” (MARTINS, FONSECA, 2008, p.43). 

Peça fundamental nesse processo da vinda da Família Real portuguesa foi o apoio 

do Reino Unido. Esse apontamento se destaca principalmente pelo fato de que esse elo 

                                                 

122 Samba-Enredo “Joãos e Marias” (IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 2008).  
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pautará diversas medidas que impactaram o futuro econômico, sociopolítico e 

diplomático brasileiro. Nesse momento, os ingleses foram imprescindíveis na contenção 

das investidas francesas, auxiliando, dentre outras coisas, no combate direito e no 

empréstimo de maquinário de guerra, mas que não por isso deixaria de ser uma situação 

carregada de atritos, como será visto futuramente. (MARTINS, FONSECA, 2008) 

Dessa maneira, a cidade do Rio de Janeiro ganha status de metrópole. A obra 

Perfeita civilização: a transferência da corte, a escravidão e o desejo de metropolizar 

uma capital colônia. Rio de Janeiro, 1808-1921 da pesquisadora Kirsten Schultz 

(SCHULTZ, 2007), será indispensável nessa análise que se segue. 

Se tornar metrópole, entretanto, não seria uma transição meramente formal. Desde 

dois anos antes da vida da Família Real, o Rio de Janeiro passou a se preparar para esse 

acontecimento através da nomeação de diferentes pessoas para garantir que a cidade, de 

fato, ganhasse o porte estético de uma metrópole, em um processo que exigia reformas 

tanto infraestruturas como também culturais. Nas palavras da historiadora Kirsten Schulz, 

  

Uma Imprensa Real foi instituída pela …primeira vez na história da 

colonização portuguesa no Brasil, e novas academias reais, uma escola 

de medicina, a biblioteca real e aulas régias ampliadas ofereciam novas 

oportunidades de educação e de treinamento profissional. A duplicação 

de instituições, incluindo o Desembargo do Paço, a Casa de Suplicação 

do Brasil, a Junta de Comércio e o Erário Real, assim como a criação 

de um Banco do Brasil, trouxe prestígio à cidade, facilitou a 

administração e o exercício da justiça e de transações econômicas, 

proporcionando oportunidades para a prestação de serviços à corte real. 

(SCHULZ, 2007, p.8) 

 

Esse processo que Martins e Fonseca (2008, p.70/71) batiza como “vestir-se à 

europeia” envolveu essa a criação e transplantação de diversas entidades burocráticas 

bem como de diversas estruturas militares – como a Academia Real Militar e a fábrica de 

pólvora. Era necessário se preparar para uma cidade que cresceria seu contingente 

populacional, de uma vez, em cerca de 25%. (MARTINS e FONSECA, 2008) 

Schulz destaca também o esforço que Corte Portuguesa dispensou para a criação 

de instituições e ações que incentivassem a “educação moral” do povo. Essa educação 

moral envolvia engajar toda a população, inclusive a população mais pobre mesmo que 

fosse negra e liberta, em atividades que fossem produtivas, de modo a estarem em maior 

harmonia com a corte. Além disso, essa educação visava construir a imagem do rei Dom 

João como uma referência política para o povo. A fuga a esses padrões de comportamento 

que passaram a ser impostos a partir de 1806 visavam, nas palavras da autora, a criação 



 

 

107 

 

de “uma ordem sociocultural prática” (SCHULZ, 2007, p.12), em um movimento que 

“também significava a criação e manutenção de uma uniformidade estética e cultural, 

bem como a redefinição de regras próprias para a conduta pública que refletia hierarquia, 

virtude e esplendor real” (SCHULZ, 2007, p.9).  Politicamente, a movimentação acabou 

por criar de 1815-1822, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em um esforço de 

transformar três grandes domínios portugueses em algo uno. (MARTINS e FONSECA, 

2008) 

Dessa maneira, essa ideia de se civilizar a metrópole nada mais seria do que pautar 

a cultura, a estética e até mesmo a população do Rio de Janeiro a partir de referencias de 

modernidade europeia, prioritariamente francesa (SCHULZ, 2007). Esse quadro se 

intensifica ainda mais com os grandes esforços por documentação e valorização do Brasil 

através da arte que foram estimulados e patrocinados pela Família Real para o 

estabelecimento da Missão Cultural Francesa, que “incluía mais de uma dúzia de artistas 

e artesãos: pintores, escultores, gravadores, um compositor, um engenheiro e um 

arquiteto” (SCHULZ, 2007, p.9). Foi nesse momento que diversos nomes surgiram no 

Brasil, nesse ímpeto de retratar o país em sua nova paisagem civilizada. Debret, 

Rugendas, dentre vários outros artistas chegam no país e trazem os mais conhecidos 

registros sobre o cotidiano brasileiro dessa época. Ana Belluzzo (BELLUZZO, 2007), 

apresenta que a paisagem brasileira foi retratada de modo a mostrar tanto um país de 

natureza exótica, mas que, ao mesmo tempo, enunciava alguma modernidade, algo muito 

preconizado por parte, principalmente, de políticos e diplomatas estrangeiros. (SCHULZ, 

2007) (BELLUZZO, 2007) 

 Todas essas efusivas mudanças na cidade do Rio de Janeiro atravessando os 

diferentes campos da sociedade, afetaram fortemente a dinâmica da cidade. Como temos 

visto, as novidades institucionais, urbanas, medidas de higiene, a chegada de faculdades, 

a criação de uma imprensa bem estruturada, a reforma de prédios, a importação de novos 

hábitos de pensamento, o registro artístico da cidade são elementos mais do que relevantes 

para evidenciar a maneira pela qual o Rio de Janeiro passava a se tornar cada vez mais 

europeizado ou civilizado, nos termos da época. Essas mudanças profundas relatadas 

aqui, entretanto, ainda não tocaram em um dos principais aspectos e impactos da chegada 

da Família Real ao país: como lidar com o verdadeiro povo brasileiro? (SCHULZ, 2007) 

 A própria autora resgata esses paradigmas com base nos escritos de Viana no 

Registro do Ofício expedido ao Comandante do Districto de Macacú, dentre outros 

relatórios hoje somente encontrados na Biblioteca Nacional, que os incômodos da Coroa 
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Portuguesa iam muito além da arte e da cultura própria daquele Brasil Colonial. Em 

primeiro lugar, a escravidão já era vista como um descompasso internacionalmente para 

alguns países. Desde a Revolução Francesa, o ideal da igualdade passou a tomar conta 

dos repertórios mundiais em relação à civilização. A escravidão, por conseguinte, já não 

teria mais lugar nesses espaços. Aos olhos da Corte Real, era urgente que a escravidão 

fosse abandonada, pois ela, necessariamente, demonstraria a força da estética do passado 

colonial do país, situação que era apontada por diversos memorialistas da época. 

(SCHULZ, 2007) 

 Ao mesmo tempo, surge nessa época um fator muito relevante para entender a 

relação do Brasil com a escravidão. A relação com a Inglaterra e o apoio inglês à 

transmigração da Corte Real, começaram a tensionar um dos eixos estruturadores do que 

se entendia como o Brasil. Esse contexto de maior zelo e afirmação da liberdade e da 

dignidade humana fez com que a Inglaterra passasse a tratar com forte repulsa o tráfico 

negreiro. O poderio marítimo que o país gozava tornava ainda mais praticável a busca 

pelo encerramento dessa atividade que era tão importante ao Brasil. Martins e Fonseca 

(2008) relatam documentos que revelam essa discordância. Ao mesmo tempo, sabia-se 

que o tráfico negreiro abastecia economicamente os negócios locais brasileiros, sendo a 

maior parte da mão de obra ser agrícola a partir do trabalho de escravizados. Esse 

descompasso, desse modo, fez com que o fim do tráfico negreiro formal em sua totalidade 

só se desse cerca de 20 anos depois. (MARTINS e FONSECA, 2008) 

Quanto à metrópole, Schultz afirma, no entanto, que essa justificava do fim da 

escravidão era mero pretexto para uma preocupação muito mais profunda por parte da 

Corte. A preocupação de Vieira da Silva dentre outros autores, na realidade, é de que “o 

verdadeiro desafio para a cortesia no Rio era a simples presença dos africanos” 

(SCHULZ, 2007, p.15, grifo do autor). Por mais que estavam ali sendo implementadas 

fossem também abarcar a população mulata, mestiça e negra, a Corte Portuguesa tinha a 

grande intenção de privilegiar brancos e pardos para o serviço real, e, no plano mais geral, 

aumentar substantivamente a quantidade de população branca no país. (MARTINS e 

FONSECA, 2008) (SCHULZ, 2007) (CONRAD, 1985) 

Refletindo sobre as populações escravas em territórios portugueses, Paulo 

Teodoro Matos aponta que no ano de 1800, cerca de 31,3% da população brasileira 

correspondia a escravizados, sendo uma população total de pouco mais de 2 milhões de 

pessoas. Ao mesmo tempo, essa população escravizada se concentrava 53,9% no Rio de 

Janeiro (MATOS, 2017). Por esses e outros motivos que a Coroa Portuguesa percebeu 
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que o convívio com africanos e afro-brasileiros seria inevitável. Poucos anos antes, a 

chegada dos africanos deixou de ser feita na chamada Praça XV para ser transferida ao 

Cais do Valongo, de modo a não perturbar o cotidiano da vida pública do Rio de Janeiro. 

(MARTINS e FONSECA, 2008) (SCHULZ, 2007) (CONRAD, 1985) 

O planejamento civilizatório português para o Rio de Janeiro, nesse sentido, 

deveria ser realizado de maneira gradual. Além do convívio com a população preta e 

mulata, o fim da escravidão também deveria ser adiado por conta do impacto econômico 

que poderia ser causado. Importante pensar que essa descrição se dá entre os anos de 

1808-1822, ou seja, mais de 60 anos antes da assinatura da Lei Áurea que aboliu a 

escravatura no país. Soluções temporárias, entretanto, passaram a ser elaboradas e 

implementadas. Em mais um de seus relatórios, Viana relata que o número de africanos 

que eram trazidos e chegavam no cais do Valongo123 (que, inclusive, passou por 

mudanças por questões sanitárias), passaram a ser transferidos para o Sul e para cidades 

vizinhas, de modo que um número menor passasse a habitar na então capital do Brasil. 

(VIANA, 2013) (MARTINS e FONSECA, 2008) (SCHULZ, 2007) (CONRAD, 1985) 

O redirecionamento de pretos escravizados, entretanto, não causava mudança tão 

substantiva no número total de pretos habitantes do Rio de Janeiro. Com um quadro visto 

como drástico pela Corte Real, houve a criação da Guarda da Intendência de modo 

aumentar o quadro de polícia no Rio de Janeiro. O número elevado de pretos começou a 

ser tratado como caso de polícia. Cerca de 80% dos presos eram escravizados e o restante 

eram os alforriados, a não ser cerca de 1%. Dentre as diferentes 

 

“razões dadas para essas detenções variavam entre roubo, perturbação 

da paz, posse de arma, assalto e homicídio, fuga e capoeira, arte marcial 

afro-brasileira, que os senhores de escravos e os funcionários da Coroa 

associavam intimamente com a atitude de desobediência violenta. 

(SCHULTZ, 2007, p.16/17) 

 

Aliado a isso estavam as formulações relativas ao castigo sofrido por eles em vista 

de garantir um aspecto ainda mais disciplinar à prisão. Dentre esses castigos, “punição 

sumária com uma sentença de açoites, serviço forçado nas galés, ou ambos, enquanto as 

sentenças para as pessoas livres eram principalmente limitadas a trabalho forçado e, em 

                                                 

123 Aspecto relevante também de ser apontado é o fato de hoje o Cais do Valongo ser considerado um 

Patrimônio Mundial da UNESCO por ter sido não só um porto de recebimento de escravos, mas pela 

existência do chamado “cemitério dos negros novos”, em que os africanos que morriam dentro dos navios 

eram enterrados assim que chegavam. Sobre o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Revista_Valongo_12jun.pdf 
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alguns casos, desterro” (SCHULZ, 2007, p.17). Kirsten Schultz revela que por mais que 

houvesse a ingerência da Intendência na esfera privada, que diferenciava o cotidiano das 

cidades com o meio rural, acontecimentos como as punições públicas eram mais raras, 

mas não totalmente proibidas. Elas ainda eram vistas como necessárias pela finalidade de 

servir de exemplo para o restante da população escravizada. (SCHULTZ, 2007) 

Outra situação muito relevante a ser apontada em relação a todo esse movimento 

de europeização do Rio de Janeiro e do Brasil de forma geral foi o início do processo de 

importação de mão-de-obra europeia para o país. Diferentes habitantes de outros países 

em estadia no Brasil, relataram a mudança no perfil da mão de obra. Destaca-se também 

a mudança em questões de higiene e vestuário que os próprios escravizados passam a ter 

por conta da preocupação de seus senhores com sua própria imagem pública, buscando 

ter uma “aparência nobre” (SCHULTZ, 2007, p.21). Como apresentado, esses processos 

eram vistos pela Escola Inglesas como processos incólumes, naturais, sem grande 

criticismo, 

 

Depois da independência, os cidadãos dos Estados nas zonas 

temperadas da  América  do  Norte  e  do  Sul  reconheceram que  muitos  

mais  imigrantes  eram  necessários.  Eles recebiam bem os europeus 

que eram atraídos pelo modo de vida de  suas  novas nações  e  que  

delas quer iam  tornar-se membros  por  meio de  um  ato de  escolha  

individual  e  voluntário. (WATSON, 2004, p.372) 

 

Não se pode dizer que havia um afeto simétrico entre senhores e escravizados, 

como apontado em parte da literatura inicial sobre as relações raciais no Brasil como em 

Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre. Na realidade, desde essa época passa-se a ter, 

entre outras, uma preocupação maior dos senhores em relação a situação de seus escravos, 

pelo fato de que tanto os castigos constantes quanto as situações inóspitas de vida 

começavam cada vez mais a inspirar rebeliões e insurgências negras. A inspiração da 

revolução haitiana que, inclusive, é caso fundamental para se entender a questão racial 

nas Américas, fez com que o tratamento dos escravizados passasse a ser, no geral, um 

pouco mais apaziguado. As diferentes instituições de polícia, ao mesmo tempo, buscavam 

observar cada vez mais se haveria pessoas que vinham do Haiti para o Brasil, preocupados 

com as possibilidades de movimentações conjuntas. (SCHULTZ, 2007) 

A coexistência do mundo colonial com o mundo imperial, portanto, passou a 

moldar a estética e a história do Rio de Janeiro. Paulatinamente, tanto a existência de 

escravizados quanto de outros afro-brasileiros e africanos no cotidiano da metrópole 
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passou a ser mais abrandada. A prisão sistemática motivada por qualquer reunião de 

escravos ou mera celebração de cultos vinculados a eles não poderia ser levada a frente, 

pois não condizia com as liberdades defendidas pelo mundo imperial. O cotidiano do Rio 

de Janeiro era marcado “por uma sensibilidade colonial de vulnerabilidade e a política de 

medo por parte da elite colonial” (SCHULTZ, 2007, p,26), de modo que a polícia fosse 

fundamental nesse processo para coibir os “excessos” bem como mitigar possibilidades 

de insurreição. Assim, vislumbrava-se que “a escravidão, assim imaginava o intendente 

e outros funcionários régios, seria elegante e cosmopolita se os escravos fossem 

moralmente educados e se sua presença na cidade fosse cuidadosamente controlada” 

(SCHULTZ, 2007, p.27). 

Em 1810, Portugal e Grã-Bretanha assinam dois Tratados muito relevantes para 

se pensar a dinâmica da escravidão no Brasil e no Atlântico Negro como um todo: o 

Tratado de Aliança e de Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de 

Aliança e de Amizade promoveu, principalmente, um acordo de que Portugal 

gradativamente reduziria a mão de obra escrava e suspenderia o tráfico negreiro. Sem 

dúvidas essa condição proposta pela Grã-Bretanha enfrentara alguma rejeição com 

Portugal, porém, o poder de barganha de D. João VI para com o diplomata inglês 

Strangford foi inexpressivo. O poderio marítimo inglês aliado à dependência econômica 

e política que o Brasil possuía com o país tornava essa transição inevitável, mesmo que 

tenha demorado muito mais do tempo que o pretendido. No livro The Abolition of the 

Brazilian Slave Trade (1970), Leslie Bethell analisa, ainda, que as investidas 

abolicionistas da Grã-Bretanha em relação à Espanha também encararam certa demora, 

apesar das pressões políticas e militares realizadas. (BETHELL, 1970) 

Já o Tratado de Comércio e Navegação foi de suma importância inicial para o 

fortalecimento das relações entre os dois países, pois foram concedidas preferências 

tarifárias bastante simbólicas dos produtos ingleses, tornando-os mais atrativos até 

mesmo do que os produtos portugueses. Essa abertura de mercado, além de atingir 

frontalmente o bloqueio continental afirmado pela França através de Napoleão Bonaparte, 

deu também maior vazão aos produtos agrícolas brasileiros como o café e a cana de 

açúcar, que também receberam redução tarifária. Outro fato muito relevante para pensá-

lo é a liberdade de culto para os cidadãos ingleses em territórios portugueses, pois, em 

territórios absolutistas, a liberdade religiosa não era algo preconizado. Como apresentado 

no Artigo XII do próprio tratado, 
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“nem os vassalos da Grã-Bretanha, nem outros quaisquer Estrangeiros 

de Comunhão diferente da Religião dominante nos domínios de 

Portugal, serão perseguidos, ou inquietados por matérias de 

consciência, tanto nas suas pessoas, como nas suas propriedades, 

enquanto eles se conduzirem com ordem, decência e moralidade” 

(TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO, 1810, p.18) 

 

O ano de 1815 se torna emblemático ao se refletir sobre o tráfico negreiro e a 

escravidão no país. Houve o chamado congresso de Viena que buscou reconfigurar o 

mapa europeu devido a derrocada de Napoleão Bonaparte após, principalmente, a 

investida malsucedida na Rússia. Na ocasião, a Grã-Bretanha estava decidida a perseguir 

outra intenção: “garantir a condenação e a renúncia geral do tráfico transatlântico de 

escravos” (BETHELL, 1970, p.12, tradução nossa124). Durante o congresso, houve 

rejeição por parte da França, Espanha e Portugal enquanto Rússia, Áustria e Prússia, 

aceitaram, posto que não eram colonizadores. Porém, com o pagamento de uma 

indenização e por forte pressão política, Portugal aceitou a proposta de abolir o tráfico 

negreiro acima da linha do Equador em um período de oito anos. Não havia nenhuma 

proposta que atingisse o restante do território brasileiro, o que ainda dava poder de 

barganha para Dom João VI, que perderia o tráfico negreiro somente nas regiões de Bahia, 

Pernambuco e Maranhão. Como ratificado, 

 

“desde a Ratificação deste Tratado, e logo depois da sua publicação, 

ficará sendo prohibido a todo e qualquer Vassallo da Corôa de Portugal 

o comprar escravos, ou traficar nelles, em qualquer parte da Costa da 

Africa ao Norte do Equador, debaixo de qualquer pretexto, ou por 

qualquer modo que seja; exeptuando com tudo aquelle ou aquelles 

navios que tiverem sahido dos Portos do Brazil, antes que a sobredita 

Ratificação haja sido publicada; comtanto que a viagem desse ou desses 

navios se não estenda a mais de seis mezes depois da mencionada 

publicação.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS125, 2019) 

 

Dias depois, Portugal se juntou ao esforço internacional das oito principais 

potencias com a assinatura da Eight Power Declaration que dizia que 

 

“o tráfico de escravos era repugnante aos princípios da humanidade e 

moralidade universal, que ‘a voz do povo de todos os países civilizados 

urge para que haja a supressão’, e também que todas as Potências que 

                                                 

124 Securing a general condemnation  and  renunciation  of  the  transatlantic  slave  trade. 
125 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/anterioresa1824/cartadelei-39527-8-junho-1815-569874-

publicacaooriginal-93060-pe.html 
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possuíam colônia reconheciam ‘a missão e a necessidade’ de abolir 

assim que for praticável. (BETHELL, 1970, p.14, tradução nossa126) 

 

Essa citação tornou-se um dos versos mais emblemáticos da Ata Final do 

Congresso de Viena. É importante apontar, entretanto, que essa medida era relativa 

“simplesmente” ao tráfico negreiro. Duas importantes considerações devem ser feitas: em 

primeiro lugar, que, por mais que assinada, ainda deveria ser colocada em prática no prazo 

de 8 anos. O que se observou, no entanto, foi uma demora muito maior do que a esperada 

para a abolição por completo no Brasil. E, em segundo lugar, essa consideração valeria 

apenas para o tráfico e não para a escravidão em si.  

 Daí então, uma série de eventos coroaram o final da crise do período colonial no 

país. O ano de 1817 foi palco da eclosão de um movimento de revolta com o império 

português, com a descentralização regional e também com o sentimento de unidade que 

percorria o nordeste do país. Os autores afirmam que mais que um ideal emancipatório, a 

Revolução de 1817 buscava atingir o Brasil em sua completude, advogando, 

principalmente, pelo fim da desigualdade regional que os tocava de maneira tão aguda. A 

chamada Revolução de Pernambuco conseguiu ter uma aceitação e mobilização em 

diferentes estratos sociais, em um levante que conseguiu tomar a cidade do Recife – 

atingiu até Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte -, e fundaram um governo provisório 

republicano por cerca de dois meses na região. (FAUSTO, 1995) 

 Nas palavras de Istvan Jancson, “em 1817, o Haiti foi aqui” (JANCSON, 2003, 

p.235). Um dos fatores que mais amedrontava em relação à Revolução Pernambucana era 

a ameaça à pirâmide social e política na qual o Brasil se baseava127. A América Espanhola 

assista movimentos de insurreições mais amplas e o caso pernambucano poderia servir 

também de exemplo a essa onda revolucionária. Ressalta-se, também, o medo de que o 

quadro do Haiti se repetisse. Os autores (CARVALHO e MOURÃO, 2009), apresentam 

que houve ampla participação negra tanto entre as lideranças tanto entre os apoiadores do 

movimento, muito também firmados pela latente possibilidade da abolição da 

escravatura, o que também assustava, principalmente pelo exemplo da Revolução de São 

                                                 

126 the slave trade was 'repugnant to the principles of humanity and  universal  morality',  that  'the  public  

voice  in  all  civilized countries calls aloud for  its prompt  suppression', and that all the  Powers possessing 

colonies acknowledged the 'duty and necessity' 
127 Vale a atenção: a Revolução de Pernambuco criou uma unidade entre diferentes camadas da sociedade, 

inclusive os escravizados, mas não fora uma rebelião escrava. (JANCSON, 2003) 



 

 

114 

 

Domingos que, motivada pela participação negra escravizada, como vimos, levou à 

independência do Haiti. (JANCSON, 2003) (CARVALHO e MOURÃO, 2009), 

Essa não fora “meramente” um movimento quanto os tantos outros 

emancipatórios que existiram em terras brasileiras até então. Gonçalo e Mello 

(CARVALHO e MOURÃO, 2009), apresentam que a Revolução Pernambucana foi 

noticiada pela imprensa internacional, pelo corpo diplomático de diversos países que 

possuíam relações com Portugal e pela própria força interna do movimento que 

atravessou três estados. O levante fora de tanto impacto, que historiadores afirmam que 

esse foi o movimento determinante da afirmação de soberania do Brasil tanto 

internamento quanto externamente. O impacto externo era visto com olhos otimistas por 

outras nações como os Estados Unidos, que visualizavam como um avanço institucional 

a eminência da independência do Brasil, tal como já ocorria nos outros países da América 

Latina. Mesmo com somente dois meses de emancipação, foi possível constituir uma 

atividade diplomática independente na “República de 1817” que chamava a atenção de 

Portugal, do Brasil e das outras nações do mundo. (CARVALHO e MOURÃO, 2009) 

Em primeiro lugar, as pressões por uma assembleia constituinte em Portugal 

levaram à Revolução Constitucionalista do Porto no ano de 1820. A limitação do poder 

da Corte era uma exigência tanto em Portugal quanto o Brasil, em um movimento 

internacional de se limitar cada vez mais o absolutismo, com inspirações francesas desde 

o fim do século XVIII. O fato de a Corte Real estar no Brasil dificultava a gestão de toda 

essa crise. Os constitucionalistas exigiam o retorno de Dom João VI para afirmar a 

predominância portuguesa sobre o Brasil, enquanto outros temiam que a unidade nacional 

perderia força com essa distância. O fato é que Dom Pedro I foi nomeado príncipe regente 

por Dom João VI no ano de 1821. A volta de D. João para Portugal encaminhou a um 

processo de fortalecimento da ideia de um Brasil que se tornasse independente do país 

colonizador. As sucessivas situações de fragilidade que Portugal atravessou nos anos 

anteriores tornava cada vez mais complexa a perpetuação do comando de um país que 

tomava dimensões cada vez maiores. Já nessa época começavam a surgir movimentações 

mais voltadas a autonomia das diferentes partes. (MARTINS e FONSECA, 2008) 

(LINHARES, 1990) 

 Portugal buscou até mesmo enfraquecer o próprio Brasil exigindo que Dom Pedro 

I voltasse ao país, entretanto, este, conclamado por um grande abaixo-assinado, optou por 
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ficar, no que ficou conhecido historicamente como o Dia do Fico128. A partir de então, 

com o apoio dos liberais, Dom Pedro I passou a criar instituições e órgãos governamentais 

que fossem formados por brasileiros e se preocupassem cada vez mais com os problemas 

brasileiros. A independência do Brasil se mostrava cada vez mais eminente. (MARTINS 

e FONSECA, 2008). (LINHARES, 1990) 

 No dia 04 de maio de 1822, um decreto alarga mais o passo no caminho para a 

independência, com a assinatura do decreto nº40 que só tornava vinculatórias as 

postulações apresentadas pela Corte Portuguesa quando fossem ratificadas por Dom 

Pedro. Em julho do mesmo ano, o regente suspendeu o pagamento de sesmarias, levando 

a uma grande baixa na arrecadação portuguesa. (MARTINS e FONSECA, 2008) 

(LINHARES, 1990) 

 Nos dois movimentos finais de maior impacto para independência do Brasil, Dom 

Pedro passou a considerar que quaisquer tropas portuguesas no país seriam tropas 

inimigas e é aconselhada pela então chefe do Conselho de Estado e Princesa Regente 

Interina D. Leopoldina a romper com Portugal. Após essas e outras investidas, no dia 07 

de setembro de 1822, D. Pedro II proclama a independência do Brasil na cidade de São 

Paulo e pouco depois é coroado imperador do país. (MARTINS e FONSECA, 2008) 

(LINHARES, 1990) 

 No campo social, Maria Linhares apresenta que 

 

O Brasil, às vésperas de separar-se de Portugal, continuava sendo, 

apesar de tudo, estruturalmente uma sociedade colonial.  Em 1818, de 

seus 3.817.900 habitantes, 1.887.900 eram livres (sendo 1.043.000 

brancos, 585.500 negros e mestiços e 259.400 índios), c 1.930.000, 

escravos. (LINHARES, 1990, p.125) 

 

Desse modo, o Brasil se afirmava independente, mas sua composição social sofrera 

pouca ou nenhuma alteração. Mudanças mais substantivas no quadro sociodemográfico 

brasileiro se darão nos anos seguintes do Brasil Império. (LINHARES, 1990) 

 

3.5 Brasil Império 

 

O período chamado historicamente de Brasil Império agrega o período do Reinado 

vai dos anos 1822 com a independência do Brasil até o ano de 1889, com a proclamação 

                                                 

128 Dia 9 de janeiro de 1822. 
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da República. Durante esses anos, três grandes regências políticas atravessam a história 

brasileira: o Primeiro Reinado com Dom Pedro I até sua abdicação (1822-1831), o 

Período Regencial marcado por regências múltiplas de diferentes representações (1831-

1840) e o Segundo Reinado com Dom Pedro II (1840-1889). 

 É fundamental relembrar que esse trabalho não busca, de forma alguma, criar uma 

retrospectiva histórica que seja completa e nem mesmo extensa. Inclusive, existem 

esforços129 consideráveis dentro das Relações Internacionais em torno da política externa 

brasileira no período imperial. O esforço desse trabalho passa também por tirar delas 

elementos relevantes, bem como dos trabalhos histográficos, para se pensar, 

principalmente, a dinâmica racial e institucional do Brasil nesse contexto. 

O que está sendo destacado são, principalmente, as características sociopolíticas, 

raciais, demográficas e diplomáticas do Brasil que se alinhem à discussão sobre 

civilização e raça, como é pretendido por esse trabalho. Sendo assim, a retrospectiva 

histórica que é realizada aqui consegue, mesmo que breve, embasar os fatores que são 

mais relevantes para se pensar o entendimento sobre o país nessa temática. Para tanto, 

faremos essa breve retrospectiva histórica a partir de quatro categorias que serão 

atravessadas em cada período histórico: 1) panorama político; 2) panorama social; 3) 

panorama da escravidão e da população negra liberta; 4) panorama internacional. 

 A categoria panorama político buscará apontar as principais perspectivas 

relativas à política brasileira da época, principalmente no que concerne à constituição, as 

divisões de ideologias, bem como, os movimentos políticos que ocorrerem à época. A 

categoria panorama social buscará contemplar as principais características sociais da 

população brasileira à época, bem como os regimes de pensamento que mais 

caracterizavam o momento analisado, as instituições que eram mais proeminentes e as 

múltiplas pulsões sociais. O panorama da escravidão e da população negra tende a 

tratar mais especificamente e com uma maior oferta de detalhes as questões relativas ao 

                                                 

129 CERVO, Amado. História da Política Exterior do Brasil. 2002; KALIL, Mariana Alves da Cunha.  O 

fim da escravidão africana na historiografia brasileira: pressão externa, valores e poder brasileiros 

no Segundo Reinado. Dissertação apresentada como requisito parcial para o grau de mestre no Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNB. 2012; SILVA, Pedro Henrique Verano. Os Ecos 

do Ipiranga: o reconhecimento da independência do Império do Brasil nas Américas (1822-1825). 

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de doutor no Programa de Pós-Graduação 

em Relações Internacionais da UNB. 2018. E SILVA, Leonardo Bruno da. A questão do tráfico de 

escravos nas relações internacionais brasileira: um debate entre Cervo e Klein. 2011; GOLDFELD, 

Monique Sochaczewski. O Brasil, o Império Otomano e a Sociedade Internacional; contrastes e 

conexões (1850-1919). Tese de Doutorado apresentada ao Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil – CPDOC como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em História, 

Política e Bens Culturais. 2012 
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regime escravocrata, aos escravizados e a à vivencia da população preta, mulata e mestiça 

fora naquele momento. Já o panorama internacional tende a contemplar, também em 

aspectos pertinentes ao trabalho, alguns posicionamentos diplomáticos do Brasil e de 

mudanças relativas à Sociedade Internacional. Ainda em relação ao panorama 

internacional, é importante dizer que a ênfase mais específica nesse aspecto será dada no 

capítulo seguinte desse trabalho, ao se investigar os caminhos para a inserção 

internacional brasileira. 

 

 

3.6 Primeiro Reinado (1822-1831) 

 

Panorama político: no sentido político, o Brasil acabara de se tornar um país 

independente. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte logo no ano de 1823, 

mas acabou por não conseguir chegar a um consenso, em um processo marcado por 

marcado por muitos desacordos. É importante colocar que D. Pedro assume dando o fim 

a um período absolutista, e não deixa de afirmar em seus discursos iniciais a necessidade 

de se construir uma constituição que tivesse a grandeza do Brasil e que não permitisse 

usurpações seja por parte de quem fosse o monarca ou pelo restante da classe política. As 

movimentações por parte dos deputados acabaram por conflitar muito firmemente umas 

com as outras de modo que o imperador considerasse por bem dissolver a Assembleia. 

(VIANA, 2013) 

 A primeira constituição brasileira acabou por ser outorgada somente em 1824, 

mas, analisa Hélio Viana, já estava à frente do seu tempo, buscando somar diferentes 

correntes de pensamentos ainda em construção na Europa e tradições já de sucesso já 

estabelecidas. A grande “novidade” constitucional surgia a partir do Poder Moderador, 

que acabaria por ter uma função de centralizar os acontecimentos entre os outros poderes. 

Parecia paradoxal se pensar em um poder moderador em um momento de rejeição ao 

absolutismo, ainda mais com o Executivo fortificado buscando a construção de uma 

nação, mas fora vista inicialmente como uma medida pertinente para a transição de um 

Estado absolutista para liberal. Ressalta-se também a importância da Igreja Católica nesse 

momento com o regime do padroado, pautando a religião oficial do Estado – mas que era 

comprometido com a liberdade religiosa de imigrantes de outros cultos. Ainda, nesse 

momento, é importante dizer que aqueles que possuíam direito ao voto eram, na prática, 

somente homens com uma renda elevada (devido ao fator censitário), excluindo 
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assalariados, mulheres e crianças. Os escravizados não possuíam cidadania. (VIANA, 

2013)  

Em relação às movimentações políticas do povo, o Primeiro Reinado atravessou 

dois momentos simbólicos. O primeiro foi a Confederação do Equador com as 

mobilizações de se tornar Pernambuco um território emancipado. Houve a redação de 

uma carta declarando a emancipação territorial, mas houve de volta forte repressão 

imperial, que acabou com a também referida Revolução Pernambucana de 1824. Já no 

lado sul do mapa brasileiro, a Guerra da Cisplatina que fez com que o Brasil perdesse a 

Província Cisplatina que se tornou a República Oriental do Uruguai trouxe instabilidade 

para o governo, que se adensou com políticas econômicas distorcidas para conter a crise. 

(VIANA, 2013) 

A instabilidade se agrava quando D. João e parte da Corte Portuguesa se propõem a tomar 

de volta o controle do Brasil. Para tanto, oferece de volta a D. Pedro a linha sucessória de 

Portugal, e ele o aceita, porém, ele não poderia reinar em dois reinos ao mesmo tempo, 

devido a restrições constitucionais. Isso tudo gerou um forte mal-estar e perda de 

legitimidade por parte dele. A controvérsia se dá na volta da viagem realizada por D. 

Pedro I a Minas Gerais para o Rio de Janeiro quando, enquanto seus aliados o 

recepcionavam com festa, seus opositores protestavam com vigor. Houve discordâncias 

agudas entre ambas as partes originando o episódio da Noite das Garrafadas, com brigas 

que duraram por toda a noite. Em um clima hostil, Dom Pedro I opta, em 7 de abri de 

1831, a abdicar do trono para que seu filho D. Pedro II assumisse, o garoto, entretanto, só 

tinha 5 anos de idade. (VIANA, 2013) 

 

Panorama social: quanto ao panorama social, chama a atenção o fortalecimento das 

iniciativas emancipatórias em diferentes regiões do Brasil. Por ser um país de grande 

extensão territorial e nem sempre com possibilidade de criação de uma identidade 

nacional, nem mesmo de administração adequada de recursos, aliada à ascensão das ideias 

liberais fomentava movimentações como a Revolução de Pernambuco. Hélio Viana 

(2013) ainda ressalta insatisfações e mobilizações na Paraíba, no Rio Grande do Norte e 

no Ceará. (VIANA, 2013) 

Como dito inicialmente, o Brasil afirmava aos poucos sua intenção de tornar sua 

população mais branca, devido a grande quantidade de negros escravos que habitavam 

por todo o território brasileiro. Nas metrópoles, como visto, a mão-de-obra branca 

começava a ser mais valorizada em posições que anteriormente eram ocupadas por 
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escravizados. Marreto (2015), mostra, como exemplo, o estímulo a migração suíça a partir 

de 1820. Também, Ferdinand Schroder escreve em A imigração alemã para o sul do 

Brasil até 1859 que a o Decreto Real de 1820, a lei de imigração brasileira estimulava a 

vinda de imigrantes europeus concedendo-os território e diárias para seu sustento na 

região de Nova Friburgo. A primeira embarcação chegou no ano de 1823 com mais de 

300 pessoas que se envolveriam em atividades agrícolas. A justificativa brasileira de 

meramente “se presentear com terras”, na realidade, era bastante distorcida, visto a 

quantidade de pessoas pobres no Brasil que necessitariam desse incentivo financeiro e 

estrutural. (MARRETO, 2015) (SCHRODER, 2003) (SCHULTZ, 2007) (MENDONÇA, 

2012) (VOGT, 2006) 

 Sobre os incentivos migratórios, Vogt (2006), relata: 

a) passagem paga à custa do governo imperial;  

b) concessão gratuita de um lote de terras de 400 braças, em quadro, ou 160.000 de 

superfície;  

c)  subsídio diário  de  1  franco,  ou  160  réis,  a  cada  colono  no  primeiro  ano,  e 

metade no segundo;  

d) caberia a cada família, na proporção do número de pessoas, certa quantidade de bois, 

cavalos etc. E ainda:  

a) concessão imediata da qualidade de cidadão brasileiro;  

b) inteira liberdade de culto;  

c) isenção de dez anos no pagamento de direitos. 

 

Luiza Lotti apresenta também que “pela Constituição de 1824, o Imperador 

reservou para si a questão da colonização, interessando-se, «pessoalmente, pelo 

povoamento e pela exploração de novas regiões do Brasil por brancos não-portugueses” 

(Roche 1969, 91)” (LOTTI, 2017, p.80). Joseli Mendonça também resgata uma fala muito 

relevante: 

“O furor de emigrar é muito grande na Europa”, dizia o 

marquês de Barbacena em uma sessão do Senado em 1829; “apenas se 

proporcione meio de transporte e nós veremos chegarem aos nossos 

portos mais homens brancos do que os pretos que até agora se 

importavam”, completava esperançoso. (MENDONÇA, 2012, p.70) 

 

Nesse sentido, o início de um processo de buscar mudar as características da 

população brasileira tinha ali o seu início de modo bastante concreto. A falta de 

investimento social na população do próprio país em detrimento da população europeia 



 

 

120 

 

só poderia ser vista, de fato, através desse prisma, posta a atestada inabilidade dos novos 

migrantes de lidar com a agricultura. (MARRETO, 2015) (SCHRODER, 2003) 

(SCHULTZ, 2007) (MENDONÇA, 2012) (VOGT, 2006) 

 

Panorama da escravidão e da população negra 

 Em relação ao panorama da escravidão e da população negra, torna-se necessário 

relembrar que o Brasil havia assinado a ata final do Congresso Viena, repudiando o tráfico 

negreiro e se comprometendo a encerrar com essa prática do norte do Equador para cima 

em cerca de oito anos. Dessa maneira, o Brasil havia uma situação vinculativa com uma 

questão bem cara a sua forte aliada Grã-Bretanha. Nesse momento, portanto, havia uma 

pressão tanto interna quanto externa pela causa, que viria a ter resolução no início do 

Período Regencial. 

 Um esforço que vale destaque é o documento Representação à Assembleia Geral 

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura formulada por José 

Bonifácio (1823). Por mais que o chanceler afirmasse a inferioridade do negro em relação 

ao branco, ele também era abolicionista130. Para ele, era necessário que o país caminhasse 

a passos mais largos para suprimir por completo o infame comércio - tráfico negreiro – e, 

gradualmente, abandonar a instituição da escravidão. Os negros seriam transformados em 

trabalhadores livres e, ao mesmo tempo, o país estimularia a chegada da mão de obra 

europeia, que encaminharia cada vez mais o país aos rumos da civilização e do progresso 

e permitiria, assim, “um importante passo no sentido de harmonizar a população” 

(DOLHNIKOFF, 1996, p.125). Esse plano de conseguir criar uma grande ideia de Brasil 

passava, inclusive, pela ótica da miscigenação, pois, dessa maneira, estariam cada vez 

mais diluídas as possíveis tensões raciais que dividiram o país. Esse exercício seria 

fundamental até mesmo para conseguir mitigar as possibilidades de grandes insurreições 

e movimentos emancipatórios, como ocorridos no Haiti. (AZEVEDO, 1987) (SILVA, 

2019131) (DOLHNIKOFF, 1996) 

O texto de Bonifácio é um documento que chama a atenção pela compaixão aos 

escravos, até mesmo pela ótica cristã. (AZEVEDO, 1987) (SILVA, 2019) 

(DOLHNIKOFF, 1996). Nas palavras do chanceler, 

                                                 

130 Por mais que pareça um paradoxo, a condição de José Bonifácio era próxima a de diversas outras 

personalidades que se indignavam com a escravidão, mas, ao mesmo tempo, compartilhavam do 

pensamento mais corrente da época que regia as relações sociais no geral: a inferioridade racial de 

determinados grupos. (AZEVEDO, 1987) 
131 O texto de José Bonifácio D’Andrade e Silva pode ser acessado pelo acervo do Senado Federal (2019). 
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Se ao menos os senhores de negros no Brasil tratassem esses miseráveis 

com mais humanidade, eu certamente não escusaria, mas ao menos me 

condoeria da sua cegueira e injustiça; porém o habitante livre do Brasil, 

e mormente o Europeu, e não só, pela maior parte, surdo às vozes da 

justiça, e aos sentimentos do Evangelho, mas até ser cego à seus 

próprios interesses pecuniários e à felicidade doméstica da família. 

(SILVA, 2019, p.12) 

  

Mais do que um apelo, o documento também traz direcionamentos diretos em 

relação ao tráfico negreiro e à situação da escravidão no geral. José Bonifácio começa a 

zelar pelo acompanhamento dos números e estatísticas em relação a preços, quantidade e 

até condições dos escravizados e libertos. Nas palavras de Rafael Marquese 

(MARQUESE, 2003, p.256), “creio não ser errado afirmar que a tese da 

incompatibilidade estrutural entre liberalismo e escravidão tenha sido formulada pela 

primeira vez, no Brasil, nessa Representação de José Bonifácio”. (AZEVEDO, 1987) 

(SILVA, 2019) (DOLHNIKOFF, 1996). Em movimentação parecida, o Código Criminal 

de 1830, no entanto, traz questões consideráveis para se pensar sobre a situação dos 

escravos no Brasil.  O artigo 60, por exemplo, apresenta que  

 

“Art. 60. Se o réu for escravo, e incorrer em pena, que não seja a capital, 

ou de galés, será condenado na de açoutes, e depois de os sofrer, será 

entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro, pelo 

tempo, e maneira que o Juiz designar. O número de açoutes será fixado 

na sentença; e o escravo não poderá levar por dia mais de cinquenta.” 

(PLANALTO, 2019) 

 

 

O código também dispõe de medidas em relação à insurreições, seja 

protagonizando ou seja apoiando, o que contribuía para reduzir quaisquer movimentos 

em favor de rebeliões da população escrava.  Reza o capítulo IV que: 

  

“Art. 113. Julgar-se-ha commettido este crime, retinindo-se vinte ou 

mais escravos para haverem a liberdade por meio da força. Penas - Aos 

cabeças - de morte no gráo maximo; de galés perpetuas no médio; e por 

quinze annos no minimo; - aos mais - açoutes.” (PLANALTO, 2019). 

 

É importante apontar que punir também aquele que “ajudar, excitar, ou aconselhar 

escravos à insurgir-se” (PLANALTO, 2019) se torna um fator relevante pelo fato de que 

muitos negros recém-libertos buscavam o mesmo destino para as suas famílias. Posições 
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como os escravos-de-ganho, as negras-de-tabuleiro, sempre fizeram parte do histórico da 

nação, possibilitando a compra da alforria. (PARRON, 2009) 

 

Panorama internacional 

É importante se pensar sobre a própria nomenclatura do país nessa época. O Brasil 

passou por diversas mudanças em seu nome durante o período da colonização, sendo o 

último Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como dito anteriormente. Com a 

dissolução do seu vínculo colonial, o Brasil preza pela utilização do nome de Brasil 

Império. Monique Goldfeld (2012) ensina que a utilização da palavra Império132 tem mais 

a ver com um próprio esforço do país de assim se autodenominar para construir essa 

imagem externamente do que de uma própria consideração internacional prévia, mas, 

mesmo assim, essa consideração não aparece tão descolada da realidade. A dimensão 

continental sempre ocupada pelo Estado brasileiro, bem como o protagonismo e 

relevância regional, contribuíam para que essa visão fosse minimamente aceita. Além 

disso, ressalta-se a busca por “manter a legitimidade dinástica comum a Europa” 

(GOLDFELD, 2012, p.44), que atrelava mais os interesses sobre a Europa do que pela 

própria América. 

Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2002), apresentam que, naquele momento, 

 

A sociedade internacional europeia, feita de valores, 

princípios, interesses, normas  jurídicas   e   padrões   de   conduta,   

atingia   então   a  maturidade em um sistema de hegemonia coletiva, 

poderosa força de  expansão também coletiva dos interesses europeus 

sobre a periferia do  mundo. (CERVO e BUENO, 2002, p.20) 

 

 É fundamental pensar nesses valores e quem os compartilhava. Goldfeld (2012, 

p.44), apresenta que os principais poderes europeus daquele momento eram: “Grã-

Bretanha, França, Império Habsburgo, Prússia e Rússia”. Esse círculo de poder, 

entretanto, tinha seus destaques. A França havia acabado de sofrer as consequências das 

campanhas militares de Napoleão Bonaparte que a penalizaram no Congresso de Viena 

em 1815. Império Habsburgo e a Prússia, naquele momento, também não possuíam 

grande expressão. A realidade é que Grã-Bretanha e Rússia eram as duas grandes esferas 

de poder, e os outros países eram apenas secundários. Ao mesmo tempo, entretanto, elas 

                                                 

132 Goldfeld (2012, p.42), apresenta quem eram aqueles Estados vistos como ‘impérios periféricos’: 

“Japão, Pérsia, Sião, Etiópia, Brasil, Império Otomano e mesmo Estados Unidos”, alguns em maior outros 

em menor instância. 
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representavam duas faces muito diferentes em relação às suas estruturas sociais e políticas 

e, também, em relação ao que se entendia e se pretendia em relação ao mundo naquela 

época. Nas palavras de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, 

 

 A Rússia dispunha de forças consideráveis: 55 milhões de habitantes, 

um milhão  em armas e o absolutismo, que permitia aos czares tomar 

decisões sem  consultar   ou   ter   de   sofrer   as   pressões   dos   grupos   

sociais. A Grã- Bretanha, por sua vez, contava com os recursos do 

avanço econômico e devia incorporar   nos   cálculos   políticos   as   

pressões   sociais   que   se manifestavam   por   meio   dos   órgãos   de   

classe   e   das   instituições  representativas. (CERVO e BUENO, 2002, 

p.21) 

 

Esses dois paradigmas não meramente existiram pacificamente. Como 

apresentado no capítulo 01 desse trabalho, diversos foram os esforços dos países 

“periferizados” para conter a investida europeia de se forçar a adaptação ao padrão de 

civilização. É importante lembrar que teria de ser realizado todo um esforço de mudança 

de paradigmas, inclusive, culturais e domésticos, além da perda de legitimidade perante 

a sujeição às normativas do arranjo político europeu. O maior desacordo havia se 

concretizado com a formulação do pacto da Santa Aliança, no qual Rússia, Prússia e 

Áustria buscaram reger “as relações internacionais pelos princípios do sistema arcaico: o 

legitimismo monárquico, o intervencionismo destinado a esmagar as revoltas populares, 

a mística do cristianismo e o governo supranacional dos povos” (CERVO e BUENO, 

2002, p.21). A concretização desse objetivo levaria a uma erosão nos novos hábitos 

europeus de se fazer governar. O repúdio a isso veio com a criação da Quádrupla Aliança, 

impulsionada pela Grã-Bretanha junto também a Prússia e Áustria, conseguindo conter a 

investida russa. Não houve outra possibilidade para esse, que aderiu também, junto da 

França. (CERVO e BUENO, 2002) 

O “Novo Mundo” assistia nesse momento a seus movimentos de independência, 

sem grandes influências externas. Havia relativo apoio internacional devido a promessa 

de abertura comercial. O que se passaria nos diferentes estados americanos, com exclusão 

do Haiti, era um rápido processo de reconhecimento internacional. As instituições desses 

novos Estados já estariam adaptadas aos moldes civilizados. Schulz (2014), Goldfeld 

(2012) e Cervo (2002) apontam, entretanto, que a real situação de dependência não 

cessaria ali, somente ganharia novos contornos. A disputa entre Grã-Bretanha e Rússia 

por influência e poder, além da grande força inglesa na Europa, havia um outro grande 

fator que tornava a disputa muito desbalanceada: a hegemonia do Reino Unido nas 
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Américas seria inabalável por mera influência russa. No Brasil, os tratados de 1810 

assinados por Portugal já haviam firmado e pautado quais seriam os contornos tomados 

pelo país naquele contexto. Ainda mais agora com a busca pelo reconhecimento 

internacional, os laços só poderiam se estreitar. (SCHULZ, 2014) (GOLDFELD, 2012) 

(CERVO e BUENO, 2002) 

Um dos pontos mais relevantes ao se pensar sobre o imediato pós-independência 

do Brasil é a reflexão sobre o reconhecimento internacional brasileiro133. Uma das 

questões refletidas nesse trabalho fora exatamente esse período, principalmente pelo 

processo conturbado e tortuosos que fora atravessado pelo Haiti após a Revolução de São 

Domingos. O caso do Brasil, entretanto, foi muito distante do caso do Haiti, pelo menos 

de maneira formal. 

Esse momento foi considerado por Henrique Oliveira e Werneck Silva como um 

momento de acomodação da política externa brasileira, que duraria ainda até meados dos 

anos 1840. Esse momento de acomodação que caracterizou a política externa brasileira 

também caracterizava o momento sociopolítico interno. A independência do Brasil não 

foi um processo tão marcado pela ruptura, mas muito mais de continuidade sociopolítica 

e institucional. O fim do domínio português sobre o país sem dúvidas é um aspecto 

fundamental, pois a partir dali passou a existir um país soberano. Por outro lado, 

entretanto, houve, na realidade, um movimento de confrontações e provocações entre as 

elites políticas brasileiras e portuguesas. Ou seja, de grupos já estabilizados e favorecidos 

na dinâmica social e política do contexto brasileiro. A maior parte da população, os 

trabalhadores livres e a população escravizada, pouco teve influência direta nesse 

processo. A pirâmide social brasileira não sofreu alterações significativas. O quadro 

político, econômico e institucional do país também não confrontava as expectativas 

internacionais em relação ao país. Pelo contrário, a situação escravocrata permanecia a 

mesma, bem como o tráfico negreiro. Não havia nenhum risco eminente de revoluções e 

revoltas como havia acontecido no contexto haitiano, pelo contrário, a criação da Guarda 

Nacional, entre outras medidas, foram fundamentais para reprimir quaisquer iniciativas 

que confrontassem a “ordem” daquele regime. O apoio internacional, dessa maneira, não 

fora um obstáculo para o país.  (OLIVEIRA, 2005) (VIANA, 2013) 

                                                 

133 Uma das obras mais relevantes para se pensar sobre o posicionamento internacional do Brasil durante 

o período do império são os 3 grandes volumes de A Política Exterior do Império, assinada por J. Pandiá 

Calógeras (1998). 
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  Parte desse processo também se localiza no fato de que como o Brasil já havia 

sido elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves 8 anos antes da independência, o país 

já possuía representações diplomáticas em outras nações, corpo diplomático134 esse que 

nem sofreu grandes alterações com a independência.  

D. Pedro I, ainda em 1822, assinou uma carta-convite intitulada Manifesto aos 

Governos e Nações Amigas, buscando ganhar alguma notoriedade internacional da 

independência brasileira. A Argentina se destacou por ter sido o primeiro país a realmente 

reconhecer o Brasil, principalmente pela questão estratégica da região da Cisplatina. Logo 

após, vinha Estados Unidos da América, que possuía interesses amplos na independência 

do país, posta a Doutrina Monroe colocada em 1823. Benim, como observado por 

Rodrigo Randing (RANDING, 2017), já era um interlocutor do Brasil e quase chegou a 

ser o primeiro a reconhecer o país. Logo em seguida, Portugal135 e Reino Unido136 

também reconhecem, também por questões estratégicas. Após esses países, França, 

Áustria e Santa Sé também o fizeram. Hélio Viana coloca que “herdeiros de toda a ação 

portuguesa na América, assumiríamos, assim, a responsabilidade internacional por um 

dos maiores países da terra” (VIANA, 2013, p.39). (CALÓGERAS, 1998) (ANJOS, 

2008) 

Além das relações comerciais já existentes com Portugal, Leonardo Silva (2011) 

recorda também que a proximidade entre Angola e Brasil ameaçava de certa maneira o 

domínio ultramarino. Isso fora tão proeminente que no tratado de reconhecimento, listou-

se como requisitos que “Sua Majestade imperial promete não aceitar proposições de 

quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do Brasil." (SILVA, 2011) 

(ANJOS, 2008) 

A Política Externa Brasileira de fato não teve grandes rupturas. José Bonifácio, o 

primeiro chanceler brasileiro, prezou por uma maior aproximação ainda com a Grã-

Bretanha. Em a esse reconhecimento, a aceitação só foi se dar com a garantia da abolição 

do tráfico negreiro.  Os esforços ingleses para o encerramento do infame comércio não 

cessavam em relação ao Brasil. O estreitamento dos laços se deu com a assinatura do 

                                                 

134 Goldfeld (2002, p.57) traz que “durante os anos 1830 e 1840 entre vinte e  trinta  diplomatas  

representaram  o  Brasil  no  exterior.  Os requerimentos para ser um cônsul brasileiro eram: ser cidadão 

brasileiro, jurar a Constituição Imperial, ter comportamento regular, domínio das línguas francesa  e  

inglesa,  conhecimento  das  Leis  Mercantil  e Marítima, e “usos e estilo do comércio”. 
135 O reconhecimento português se deu com a assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Reconhecimento.  
136 Destaque aos trabalhos e as contribuições do campo de estudos das Relações Internacionais para se 

pensar as diferentes tensões sobre o papel do Reino Unido na abolição da escravatura e do fim do tráfico 

negreiro. (SILVA, 2018) (SILVA, 2011) (KALIL, 2012) 
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Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 1827 que reiteraram os termos dos 

Tratados de 1810 assinados com Portugal para a extinção do tráfico negreiro. Sempre 

bom lembrar da extrema rentabilidade do tráfico de almas para a economia escravista 

brasileira. O país foi cedendo à pressão137 até a formalização inicial da abolição do tráfico 

em 1831. Um outro traço bastante evidente da situação brasileira de vínculos, até 

excessivamente, estreitos com o Reino Unido é a presença dos juízes conservadores 

britânicos. Os tratados de 1810 com Portugal instituíram a figura do Juiz Conservador da 

Nação Britânica até o ano de 1844. (CALÓGERAS, 1998) (RANDING, 2017) 

(GOLDFELD, 2012) (SCHULZ, 2014) (ANJOS, 2008) 

Como versa no Tratado de Comércio de Navegação,  

“para obrarem em seu favor como Juízes Conservadores naqueles 

Portos e Cidades dos Seus domínios em que houverem tribunais de 

Justiça, ou que possam ser estabelecidos no futuro (...). Estes juízes 

julgarão e decidirão todas as causas que forem levadas perante eles 

pelos vassalos britânicos, do mesmo que se praticara antigamente, e a 

sua Autoridade, e sentenças serão respeitadas” (TRATADO DE 

COMÉRCIO E..., apud CARNEIRO, 1977, p.240) 

 

Alguns autores analisam que a figura do juiz conservador britânico talvez tenha sido a 

marca mais evidente de um predomínio do tratamento colonial dado a nações “recém-

civilizadas” que, mesmo com sua soberania, ainda poderiam estar sujeitas a outras formas 

de dependência e extraterritorialidade. (SCHULZ, 2014) (GOLDFELD, 2012) (ANJOS, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

137 Na realidade Leonardo Silva (2011) aponta que há um forte debate dentro das Relações Internacionais 

e da historiografia sobre o verdadeiro lugar do Brasil no fim e na permanência do tráfico negreiro. Enquanto 

Klein afirma a passividade brasileira perante a pressão externa, Amado Cervo e Magalhães são categóricos 

ao dizerem que a partir da constituição da comissão mista em 1827 para enfrentamento do tráfico negreiro, 

o Brasil, entre seus políticos e comerciantes, também possuía papel protagonista em relação ao quanto o 

comércio perdurou. 
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QUADRO 2 - Cronologia do Reconhecimento 

Internacional Brasileiro  
Ano País 

1823 Argentina 

1824 Estados Unidos da América 

1824 Benim 

1825 Portugal 

1825 
Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda 

1825 França 

1825 Império Austríaco 

1825 Suécia 

1826 Santa Sé 

1826 Suíça 

1826 Países Baixos 

1826 Dinamarca 

1826 Colômbia 

Quadro criado com base em Randing (RANDING, 2017). 

 

  Amado Cervo e Clodoaldo Bueno analisam que os primeiros movimentos 

da Política Externa Brasileira foram, minimamente, precipitados. Ao buscar um 

reconhecimento internacional que não se mostrava indispensável àquela época, ainda 

mais com o posicionamento político e diplomático que já gozava antes da independência, 

o Brasil cometeu um forte erro de estratégia. Nas palavras de Cervo e Bueno, 

 

Em vez de tirar proveito do quadro internacional e das forças   internas, 

o   governo   brasileiro   estendeu   às   nações estrangeiras, na bandeja, 

um extraordinário poder de barganha por ele  criado e por elas utilizado 

para realização de seus desígnios. (CERVO e BUENO, 2002, p.49) 

  

 A dependência do Brasil fora ratificada no momento da independência em 

três fases. Após passar a primeira fase de romper com Portugal tendo o Reino Unido como 

um mediador pacífico do processo de independência, o Brasil manteve-se vinculado a 

esse país de maneira dependente pela preferência comercial dada pelo Reino Unido 

levava o Brasil a privilegiar cada vez menos a industrialização interna, tendo de importar 

do seu principal parceiro comercial. Carneiro (1977) aponta a figura do Juiz Conservador 

da Nação Britânica como uma outra forte evidência dessa condição. A terceira fase foi o 

início da abertura para outros capitais, também nesses mesmos moldes de pouca 
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dedicação ao desenvolvimento interno. (GOLDFELD, 2012) (CERVO e BUENO, 2002) 

(SILVA, 2018) (ANJOS, 2008) 

Outro episódio relevante durante o Primeiro Reinado foi a revolta da Cisplatina 

que deu origem à República Oriental do Uruguai. Foi um momento de tensão138 em 

relação ao equilíbrio regional, levando a mobilização de tropas do Brasil e Argentina em 

1825. Em 1828, entretanto, foi formulada a Convenção Preliminar de Paz que culminou 

no reconhecimento do Uruguai em 1830. (GOLDFELD, 2012) (CERVO e BUENO, 

2002) (SILVA, 2018) 

 

3.7 Período Regencial (1831-1840) 

 

Panorama político: o Período Regencial preenche desde a abdicação de Dom Pedro I 

em abril de 1831 até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Como apresentado, em um clima 

de forte instabilidade política, D. Pedro I abdicou da função de Imperador do Brasil que 

passaria a ser um cargo assumido por seu filho, caso este não tivesse apenas cinco anos 

de idade à época. Como também não havia mais nenhuma pessoa da família em condições 

de assumir segundo a Carta/Constituição de 1824, os próprios senadores e deputados 

acabaram por se reunir e formaram a Regência Trina Provisória, formada pelos três 

vieses139: liberais moderados, restauradores, militares. Os primeiros buscavam uma 

estrutura governamental centralizadora, os segundos desejavam ainda a volta de D. Pedro 

I, e os terceiros buscavam ainda mais descentralização política. (VIANA, 2013) 

(LINHARES, 1990) 

 Os primeiros a assumir, na chamada Regência Trina Provisória, logo no dia 

seguinte a abdicação, foram representantes políticos de três diferentes lados: os militares, 

os conservadores e os moderados. Mesmo com essa regência, é importante afirmar que 

quem se tornara Imperador do Brasil foi Dom Pedro II, mas que não assumiria e, nesse 

meio tempo, seria formada político-intelectualmente por José Bonifácio. (VIANA, 2013) 

(LINHARES, 1990) 

 Dois meses depois, é constituída a Regência Trina Permanente, que optou por 

aplicar medidas que limitassem ainda mais o Poder Moderador, posta a maioria 

                                                 

138 Ver mais em: ANJOS, João Alfredo dos. José Bonifácio, Primeiro Chanceler do Brasil. FUNAG. 

2008 
139 Por mais que houvesse militares na Regência Provisória, os grandes grupos políticos do Período 

Regencial foram os liberais moderados (ximangos), os liberais exaltados (farroupilhas) e os restauradores 

(caramurus). 
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moderadora na Câmara dos Deputados à época. Outra marca relevante desse período é a 

criação de instituições que marcaram a história brasileira como a Guarda Nacional e o 

Tribunal do Júri. Uma das marcas mais fortes desse período, entretanto, foi a chamada 

Revolução dos Três Padres, fruto de discordâncias em relação ao posicionamento dos 

restauradores marcados pela figura José Bonifácio que era uma figura de referência, não 

diretamente na política, mas por ser tutor do imperador do Brasil. Diogo Feijó era ministro 

da Justiça e José Leite, junto com José Bento e José Custódio Dias (os Três Padres), se 

voltaram contra ele. Depois de um episódio que quase ameaçou a vida de Dom Pedro II, 

José Bonifácio foi destituído e preso vindo a morte poucos anos depois. (VIANA, 2013) 

(LINHARES, 1990) 

 Buscando reformas mais liberais (moderados), foi criado o Ato Adicional de 

1834, tornando a Constituição de 1824 uma monarquia federativa. Para tanto, foram 

criadas as primeiras Assembleias Legislativas, extinguiu-se o Conselho de Estado (que 

escolhia o Poder Moderador), criou a Regência Una, dentre outras reformas. (VIANA, 

2013) (LINHARES, 1990) 

 O Período Regencial ainda passou por mais duas mudanças de regência com Feijó 

e Araújo Lima. Destacam-se, politicamente, na Regência de Feijó, a desaprovação de 

diversas partes, a constituição do partido conservador quase como que por oposição às 

mudanças do Ato Adicional, e o fortalecimento das províncias, motivadas também pelo 

fato de monarquia ter se tornado federativa, o que levou a eclosão de conflitos separatistas 

e à renúncia de Feijó. Em relação a Araujo Lima, representante conservador, destacam-

se, principalmente, a revogação do Ato Adicional, o que voltou a enfraquecer 

politicamente as provinciais. Ainda, Araujo Lima teve de enfrentar movimentações 

separatistas e o fez com fortes repressões. Sua tendência conservadora acabou tendo como 

resposta a mobilização liberal no Congresso que levou ao chamado Golpe da Maioridade, 

que fez com que Dom Pedro II assumisse o comando do Brasil aos 14 anos de idade. 

(VIANA, 2013) (LINHARES, 1990)  

 Em relação às paixões políticas do Período Regencial, não é errado dizer que esse 

período começou com dissidências e terminou com dissidências. Como dito, o estopim 

para D. Pedro I havia sido o episódio da Noite das Garrafadas. Movimentações políticas 

populares preencheram todo o Período Regencial, caracterizando esse momento político 

pelas maiores tentativas de emancipação. Algumas das principais foram: Cabanada 

(1832-1835, Pernambuco), Revolta das Carrancas (Minas Gerais, 1833), Guerra dos 

Farrapos (1835-1845), Revolta dos Malês (1835, Salvador), Cabanagem (1835-1840, 
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Belém), Sabinada (1837-1838, Salvador) Balaiada (1838-1840, Maranhão). Três dessas 

foram rebeliões escravas, que serão trabalhadas mais à frente. Não é gratuita a criação da 

Guarda Nacional. Sendo reiteradamente utilizada para a contenção violenta dos 

movimentos emancipatórios, ela se tornou “uma das principais armas do regime imperial” 

(LINHARES, 1990, p.138). (VIANA, 2013) (LINHARES, 1990)  

 De todas elas, vale a pena destacar a Revolução Farroupilha/Guerra dos Farrapos, 

que teve como grande representante Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, buscando 

maior autonomia política e econômica, devido à elevada taxação de impostos sobre as 

atividades comerciais na região. Em 1835, tornou-se realidade a República Rio-

Grandense que durou cerca de dez anos, mas que fora reconhecida somente pelo Uruguai. 

Em 1837, em outra distensão, surge a República Juliana, no território hoje equivalente a 

Santa Catarina. A Revolução Farroupilha marca a existência de Giuseppe, mas também 

de Anita Garibaldi, sua companheira, que se tornou um símbolo por ter se engajado em 

luta também pela unificação da Itália, anos depois. (VIANA, 2013) (LINHARES, 1990) 

 

Panorama social: em relação ao lado social, vê-se que “no período regencial, entre 1831 

e 1840, dá-se uma profunda agudização das crises políticas e sociais que haviam sido tão 

somente contornadas durante o reinado de Pedro I” (LINHARES, 1990, p.138). O Ato 

Adicional de 1834 trouxe a possibilidade de maior poder as províncias que permeadas 

com um sentimento ainda mais forte de unidade regional, fizeram seus esforços visando 

suas respectivas emancipações. (LINHARES, 1990) (VIANA, 2013) 

 No sentido cultural, foi possível observar a criação de instituições que se tornaram 

importantes para a história do país, dentre elas: a criação do Colégio Pedro II do Rio de 

Janeiro (1837), a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro140 (1839) que 

ainda está em operação até os dias de hoje. É nesse momento também que o Brasil começa 

a atravessar, nas artes, a Primeira Geração do Romantismo (1836-1852), também 

conhecida como fase ufanista ou indianista, em que a imagem do índio brasileiro passa a 

ser trabalhada como um herói nacional, abandonando um pouco o estereotipo 

antropofágico e servil de outros tempos. Exemplos disso se dão em obras como Suspiros 

                                                 

140 Importante pensar na obra: Como se descrever a História do Brasil, escrita por Carl Von Martius 

(1847), como parte de um concurso realizado pelo IHGB. Nela, o autor aponta o potencial que o país ainda 

possuiria mantendo-se articulado às suas origens europeias, que foram e são imprescindíveis para se ancorar 

o progresso da nação. Ao mesmo tempo, a obra afirma a necessidade de se pensar a busca pelo 

desaparecimento da população negra como componente da nação. A miscigenação recorrente, nesse 

sentido, culminaria anos e anos depois, no embranquecimento generalizado do país. 
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Poéticos e Saudades (1836). Canção do Exílio (1846) e O Guarani (1857). Dentre os 

aspectos sociais, chama a atenção também o fortalecimento da imprensa nesse período, 

se ocupando, prioritariamente, de tratar sobre questões políticas do país, mas ganhará 

mais força, na realidade, no Segundo Reinado. (LINHARES, 1990) (SANTOS, 2009) 

 

Panorama da escravidão e da população negra: havíamos apontado uma questão 

bastante relevante: os anos para o Brasil extinguir o tráfico negreiro já haviam se 

cumprido. Havia pressão tanto interna, principalmente por parte dos liberais para que essa 

atividade encontrasse seu fim e externa, por parte da Grã-Bretanha e todas as outras 

Potências que haviam assinado a Declaração sobre o Tráfico Negreiro. Assim, no dia 7 

de novembro de 1831, foi assinada a chamada Lei Feijó que declarava “livres todos os 

escravos vindos de fora do Império, e impõe penas aos importadores dos mesmos 

escravos” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019141). Com essa lei, nenhum escravo 

poderia mais adentrar o território brasileiro e, caso houvesse apreensão de algum navio 

ilegal, haveria, além da multa, taxa de reexportação por cabeça quando reclamados por 

algum outro território. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019) 

 Vimos, algumas páginas atrás, o quanto o tráfico negreiro regia grande parte da 

economia brasileira. Mais do que a própria escravidão, os lucros exorbitantes associados 

ao baixo custo pago em terras africanas e as condições deploráveis nas quais os 

escravizados vinham nos navios negreiros, ajudavam a sustentar grande parte da 

economia do país. O que se prometia com a aprovação da Lei Feijó era uma grande 

desestruturação do escravagismo como um todo. 

 A realidade foi bem diferente do que a lei prometia. Mais do que isso, ela acabou 

sendo o motivo pelo qual uma expressão muito conhecida dos brasileiros surgisse: só 

para inglês ver. Evaristo de Moraes (1916) analisa que o que aconteceu foi simplesmente 

o caminho natural que acontece em relação às legislações em qualquer contexto “quando 

o meio social não está preparado [grifo do autor]” (MORAES, 1916, p.33). O tráfico de 

escravos não cessou e nem sofreu grandes impactos em relação ao numero de africanos 

escravizados que chegavam ao Brasil. Luiz Augusto Cota (2011) aponta que o 

contrabando se deu tanto por parte de importadores privados, como também por parte do 

Estado: “O fato do corpo de funcionários do Estado responsáveis pela apreensão e 

                                                 

141http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-

publicacaooriginal-88704-pl.html 
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julgamento dos contrabandistas ser em grande medida formado por proprietários 

escravistas ou correligionários políticos a estes ligados dificultava ainda mais a aplicação 

da lei” (COTA, 2011, p. 69).  

Dessa maneira, portanto, a Lei Feijó pouco alterou a dinâmica escravagista 

brasileira no sentido prático. Tamis Parron apresenta, inclusive que “mais ou menos a 

partir de 1835, o contrabando de africanos se avolumou em escala extraordinária, 

montando cerca de 700 mil pessoas violentamente trazidas ao país nos quinze anos 

subsequentes” (PARRON, 2009, p.5). Entretanto, a mesma autora afirma, ao analisar os 

meandros políticos de aprovação da lei, sobre o erro que “consiste em supor as atividades 

de contrabando como continuação do tráfico negreiro legal” (PARRON, 2009, p.72), pelo 

fato de que, pela mudança na nomenclatura, a defesa estrita do tráfico negreiro passava a 

ser gradualmente abandonada do debate público representativo, quase como que por uma 

preparação do meio social, como aponta a hipótese de Moraes (1916) (MORAES, 1916) 

(COTA, 2011) (PARRON, 2009) 

 Ainda no âmbito legislativo, no dia 10 de junho de 1835 foi promulgada a lei da 

morte. Ela dizia que:  

Art. 1º Serão punidos com a pena de morte os escravos ou escravas, que 

matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem 

gravemente ou fizerem outra qualquer grave offensa physica a seu 

senhor, a sua mulher, a descendentes ou ascendentes, que em sua 

companhia morarem, a administrador, feitor e ás suas mulheres, que 

com elles viverem. (PLANALTO, 2019142) 

 

 Ricardo Pirola (2012) analisa a fundo a lei ressalta muito do seu aspecto 

excepcional, pois ela é aplicada somente a escravos. É importante pensa-la 

contextualmente  também, pelo fato de que o Período Regencial foi palco de pelo menos 

três grandes insurreições escravas, mas é necessário cautela ao afirmar que a lei só fora 

motivada por isso, e não por um grande histórico de ameaças e insurreições que já 

existiam no país. O autor afirma que “dos 123 réus pronunciados em minha amostra, 109 

foram condenados” (PIROLA, 2012, p.353) com enforcamentos, mostrando a severidade 

da lei, apesar dos possíveis perdões por parte do Imperador. (PIROLA, 2012) 

 Em relação às mobilizações escravas nesse período, três chamaram grande 

atenção. A primeira foi a Revolta de Carrancas que eclodiu na cidade de São Tomé das 

Letras em Minas Gerais. Essa ocasião, motivada pelo elevado numero de escravizados 

                                                 

142 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM4.htm 
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que correspondia a mais de 60% da população local, visava matar o senhor de engenho 

José Junqueira e a família. Por mais que nove membros da família tenham sido 

assassinados, a repressão violenta levou ao aprisionamento e futura prisão de 16 

escravizados. A segunda rebelião foi a conhecida Revolta dos Malês, ocorrida em 

Salvador. Somente a população escrava correspondia a cerca de 42% da população, sem 

contar os negros libertos. Uma mobilização de cerca de 600 escravos começou a se dar 

nas ruas da capital e foram reprimidos com bastante violenta, levando a morte de quase 

70 escravos por fuzilamento e outras condenações. A terceira foi a Revolta de Manuel 

Conga na cidade de Vassouras no Rio de Janeiro, em que centenas de escravos tentaram 

fugir pela Mata Atlântica. A Guarda Nacional, entretanto, conseguiu conter a insurreição 

antes que eles se unissem com outros cativos, o que levou a morte de seis escravos e 

recuperação de todos os outros para as fazendas. O líder, Manoel Congo, foi enforcado. 

No tocante principalmente à população negra liberta, nota-se o crescimento de 

uma imprensa negra. Segundo Ana Flávia Pinto em De pele escura e tinta negra: a 

imprensa negra do século XIX (1833-1889)(PINTO, 2006), esses jornais começaram a 

noticiar acontecimentos que seriam relevantes a população negra liberta ou não, 

acompanhando, dessa maneira, a jornada pela afirmação da cidadania e de buscar por 

condições mais dignas de vida por parte da população negra no Brasil. Dentre os jornais 

dessa época se destacam: O Homem de Côr, Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Crioulinho. 

(PINTO, 2006) 

Panorama internacional: em relação ao panorama internacional, não houve mudanças 

tão radicais. O Brasil havia finalmente assinado formalmente a proibição do tráfico 

negreiro com a Lei Feijó. Cabe apontar, entretanto, que na Grã-Bretanha, no ano de 1833, 

foi elaborado o Slavery Abolition Act 1833, que viria a finalizar com a escravatura em 

todas as colônias inglesas, apontando as contradições entre não haver escravidão nas 

terras metropolitanas, mas ainda haver na colônia, em um esforço que já caminhava há 

mais de 40 anos, como é possível lembrar dos primeiros abolicionistas referidos em 

relação ao massacre Zong. (MORAES, 1916) 

 Evaristo de Moraes (1916) aponta que Inglaterra ainda fora paciente com a falta 

de efetividade da Lei Feijó. Nas palavras do autor, “A Inglaterra, porém, não suportava, 

no extrangeiro, aquillo que nos seus dominios se verificara, tambem: - o fracasso da lei, 

sem culpa effectiva dos altos poderes públicos.” (MORAES, 1916, p.38). Nesse sentido, 

só do Brasil já ter feito o esforço por acabar formalmente com a escravidão já 
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representava, de alguma maneira, uma mudança em relação a situação anterior. 

(MORAES, 1916) 

  

3.8 Segundo Reinado (1840-1889) 

 

Panorama político: o Brasil foi governado por um Imperador de 14 anos de idade. Com 

o avanço conservador durante a Regência Una de Araújo Lima, foi necessário que os 

liberais tomassem alguma atitude que pudesse favorecer suas propostas ideológicas. A 

solução para isso seria o apoio a Dom Pedro II, mas demoraria ainda 7 anos para que ele 

fizesse 21 e atingisse a maioridade. A solução foi se articularem para alterar a maioridade 

para 14 anos de idade, o que habilitou que em julho de 1840, ele começasse a governar. 

O primeiro ponto relevante de se apontar em relação a questão política de grande 

parte dos 49 anos do Segundo Reinado é o Parlamento às avessas. Esse nome se deu por 

conta de uma proposta inusitada que regeu todo o período de governo de Dom Pedro II: 

copiar o parlamento britânico. É importante lembrar que em 1824, a Constituição 

brasileira já era bastante inspirada em moldes liberais, mas ainda havia algumas inflexões 

que a política nacional carecia. Mas por quê às avessas? No ano de 1847, Dom Pedro II 

criou um Conselho de Ministros e o presidente do Conselho de Ministros que escolheria 

os demais ministros para reger o país. No parlamento britânico funciona assim: a Coroa 

escolhe um primeiro-ministro. Daí, o parlamento delibera e aceita ou não essa escolha, 

pois o primeiro-ministro será aquele que atuará como chefe de governo. Já no Brasil, 

ocorria o contrário. Quem escolhia o presidente do Conselho dos Ministros era o próprio 

Dom Pedro II, que poderia também tirá-lo do poder. O grande foco era a transferência do 

poder Executivo para o presidente do Conselho de Ministros, de modo que D. Pedro 

passasse a controlar somente o Poder Moderador. Segundo Boris Fausto, por mais que 

parecesse controverso,  

 

“tratava-se de um sistema flexível que permitia o rodizio dos dois 

principais partidos no governo sem maiores traumas. Para quem estava 

na oposição, havia sempre a esperança de ser chamado para governar. 

Assim, o recurso às armas se tornou desnecessário.” (FAUSTO, 1995, 

p.180) 

 

Esses partidos, no caso, eram os partidos conservador e liberal. Há algum tempo, 

como vimos, esses dois lados já existiam e ainda se dividiam: os liberais moderados 

(ximangos), os liberais exaltados (farroupilhas) e os restauradores (caramurus). No caso, 
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as terminologias agora eram diferentes. Os conservadores eram os chamados Saquaremas 

e os liberais seriam os Luzias. Na realidade, surgiu nessa época  outra frase que ainda faz 

parte do cotidiano político nacional “Nada se assemelha mais a um saquarema do que 

um luzia no poder”. O porquê dessa afirmação se dava pelo fato de que “conservadores 

e liberais utilizavam-se dos mesmos recursos para lograr vitórias eleitorais, concedendo 

favores aos amigos e empregando a violência143 com relação aos indecisos e aos 

adversários” (FAUSTO, 1995, p.181) 

O fato disso acontecer, entretanto, não quer dizer que os partidos eram idênticos. 

As grandes diferenças apareciam nas mesmas questões: em relação a centralização ou 

descentralização política, em relação às liberdades individuais, o papel maior ou menor 

do Estado, e pensamentos relativos a escravidão. (FAUSTO, 1995) 

Um fator relevante que mudou os rumos sociopolíticos do Brasil foi o crescimento 

da economia cafeeira brasileira. O Brasil possuía certa força econômica vinda do 

comércio da cana de açúcar, mas gradualmente passou a exportar o café mais do que 

qualquer outro tipo de produto. A plantação do café era realizada de forma extensiva, sem 

grandes preocupações com o solo, o que acabava por perder grandes trechos de terra. 

Apesar de terra ser um bem em abundância no Brasil na época, a partir dessa época 

começaram a surgir algumas disputas territoriais por conta disso. O fortalecimento do 

café foi tão forte que, por ele “aparelharam-se portos, criaram-se empregos e novos 

mecanismos de crédito, revolucionaram-se os transportes” (FAUSTO, 1995). Isso se deu 

assim também pelo fato de que a região centro-sul do Brasil era grande produtora do 

insumo e pela grande influência que os políticos e os exportadores possuíam sobre o 

governo. O fato é que se em 1820 o café equivalia a 18% do rendimento das exportações 

nacionais, em 1890 ele passou a representar 61,5% desse total.  (FAUSTO, 1995) 

 O Segundo Reinado não foi um período de grandes mobilizações por emancipação 

como havia sido o Período Regencial. Na realidade, destacam-se, somente, o fim da 

Revolução Farroupilha que levou à reindexação dos territórios de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul e a Revolução Praieira de Pernambuco no ano de 1848. No tocante a essa 

última, ela foi uma mobilização decorrida da “perda do controle da província para os 

conservadores” (FAUSTO, 1995, p.178), que levou a nada mais além de morte de muitos 

homens. Após a Praieira não eclodiu mais nenhum grande movimento de emancipação. 

(FAUSTO, 1995) 

                                                 

143 A “eleição do cacete” em 1940 se tornou um episódio de referência em relação a isso.  
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 O fim das movimentações emancipatórias não foi o fim das disputas territoriais. 

O maior conflito internacional da América do Sul se deu a partir de 1865, a guerra do 

Paraguai. Antes dela já havia ocorrido tanto a Guerra do Prata quanto a Guerra do 

Uruguai, também ocasionando conflitos no sul do país. Na Guerra do Paraguai é formada 

a chamada Tríplice Aliança por parte de Brasil, Uruguai e Argentina entre 1864-1870. A 

guerra foi sangrenta para todos os lados, mas principalmente para o Paraguai que, após 

sair derrotado, passou a enfrentar elevados déficits financeiros e, inclusive, populacionais. 

Com o país destruído, poucos recursos tinham para manter a posição de crescimento 

pujante que levavam até aquela época. (FAUSTO, 1995) 

 Retomando um fato relevante sobre os partidos políticos, no ano de 1870 é lançado 

o Manifesto Republicano, no qual os Luzias (liberais), se posicionaram de maneira mais 

enfática pelo fim da monarquia no Brasil, buscando que fosse implementado o 

republicanismo. No texto, são evocados diferentes momentos históricos em que, na visão 

daqueles políticos, diriam muito sobre a necessidade de se acabar com o regime vigente, 

indo desde os episódios de interrupção da Constituinte de 1823 até as rebeliões 

provinciais do Segundo Regime. Ainda, afirmavam que “a esse desequilíbrio de forças, a 

essa pressão atrofiadora, deve o nosso país a sua decadência moral, a sua desorganização 

administrativa e as perturbações econômicas, que ameaçam devorar o futuro depois de 

haverem arruinado o presente.” (MANIFESTO REPUBLICANO, 2019144). 

 O fato é que o regime de Dom Pedro II já estava por decair. As influências 

internacionais já demonstravam insatisfação com a forma de governo centralizadora ainda 

adotada no Brasil e as diferentes contradições do regime incomodavam a classe política, 

que buscava ter mais possibilidade de ação, pelo menos sem um Poder Moderador para 

controla-la. A economia cada vez mais se alterava, inclusive com a progressiva abolição 

da escravatura que foi assinada em 1888, sendo, mais firmemente substituída por mão de 

obra assalariada principalmente estrangeira. Esse movimento final deu ainda maior força 

ao movimento republicanista de modo que, mesmo sem contar com tanta adesão social 

assim, proclamou a república através de Marechal Deodoro da Fonseca que se tornou o 

primeiro presidente do Brasil. (FAUSTO, 1995) 

 

                                                 

144 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4360902/mod_resource/content/2/manifesto%20republicano%20

1870.pdf 
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Panorama social: o período do Segundo Reinado foi marcado fortemente por uma 

chegada intensa das ideias iluministas no Brasil e pela busca pela modernização do país 

a partir desses princípios. Essas repercussões se deram na área de infraestrutura urbana, 

na arte, nas instituições, na cultura, no trabalho, na política, na religião, na educação, na 

economia e até mesmo no “perfil” da população brasileira. (FAUSTO, 1995) 

(SCHWARCZ, 2005) 

 Em relação a infraestrutura, chama a atenção a figura de Barão de Mauá. 

Considerado um grande visionário, Mauá endereçou múltiplas reformas por todo o Rio 

de Janeiro. Aliado a elas, diversas outras foram feitas, e destacam-se: Estrada União e 

Indústria (Petrópolis-Juiz de Fora), criação de ferrovias, criação de estradas para dar 

vazão a safra de açúcar no nordeste, criação de ferrovias de Minas Gerais a São Paulo 

para o escoamento do café, criação da Estrada de Ferro Dom Pedro II no Vale do Paraíba, 

dentre outras regiões. Por mais que o governo começasse a incentivar a construção de 

estradas de ferro por parte de investidores devolvendo-os zonas de preferência comercial, 

esse esforço não foi suficiente para fomentar grandes construções ferroviárias, tornando, 

o transporte e o escoamento uma das questões mais sensíveis ao Brasil até os dias de hoje. 

Um dos incentivos governamentais que permitiu a chamada “Era Mauá” foi a Tarifa 

Alves Branco que levou à taxação elevada de produtos estrangeiros no Brasil, forçando a 

haver uma industrialização maior do país e do fortalecimento da economia nacional. Os 

esforços científicos ganham bastante peso também nessa época. Dom Pedro II estimula a 

criação de instituições como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Museu Paraense Emílio Goeldi, e diferentes faculdades de Direito e Medicina. 

(SCHWARCZ, 2005) (FAUSTO, 1995) 

 Ao se pensar no trabalho, como fora apontado na seção anterior, começa a se 

observar uma migração do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Essa migração, 

entretanto, se deu de maneira muito mais complexa do que se entendia e só é possível 

entende-la a fundo ao se buscar o entendimento de uma questão teórica muito sensível ao 

Brasil: a quantidade de negros que havia no país à época. Devido a isso a eugenia, que 

falamos no capítulo anterior, ganhou tanta força e repercussão em território brasileiro. 

Portanto, como apresentado por Roberto DaMatta, o que se buscava era nada mais que 

uma confirmação científica  da  “‘preguiça  do  índio’,  ‘melancolia  do  negro’  e  a 

‘cupidez’  e  estupidez  do  branco  lusitano,  degredado  e  degradado” (DAMATTA, 
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1987, p.59). Lilia Schwarcz (2005)145 aponta que a partir da década de 1870, essas teorias 

ganham uma propulsão muito grande e um terreno fértil dentro do Brasil, que buscava, 

cada vez mais, a modernização da sua nação. (DAMATTA, 1987) (SCHWARCZ, 2005) 

(RODRIGUES, 2014) 

 Mais uma vez, toda essa situação, pelo nosso deslocamento temporal e histórico, 

pode parecer paradoxal, mas de forma alguma o é. As teorias raciais forneciam esse 

embasamento científico necessário e, traçava caminhos para alguma possível saída do 

Brasil da sua condição mestiça. Era necessário, além de se fazer o esforço civilizacional 

de se encerrar a escravatura, de se substituir essa mão de obra por uma mão de obra que 

fosse considerada mais evoluída. Assim, no país, 

 

“liberalismo e racismo corporificaram, nesse momento, dois grandes 

modelos teóricos explicativos de sucesso local equivalente e no entanto 

contraditório: o primeiro fundava-se no indivíduo e em sua 

responsabilidade pessoal; o segundo retirava a atenção colocada no 

sujeito para centrá-la na atuação do grupo entendido enquanto resultado 

de uma estrutura biológica singular” (SCHWARCZ, 2005, p.14) 

  

A solução, portanto, era necessário saber como “gerir e gestar” a população. A 

estatística e a demografia, seriam instrumentos fundamentais para diagnosticar esse 

quadro que foi marcado pela migração. Luiza Iotti (2010) trabalha a ideia de que o 

período de 1840-1870 foi marcado pela política da colonização. A grande virada desse 

período foi, sem dúvida alguma, o ano de 1850. Em primeiro lugar, houve a assinatura da 

Lei Eusébio de Queiroz que, finalmente, aboliu o tráfico negreiro no Brasil, diferente da 

Lei Feijó de 1831. Até mesmo as atividades de contrabando se tornaram bastante restritas, 

reservando o tráfico de escravos somente na dinâmica interna. (FAUSTO, 1995) 

 Em segundo lugar, no ano de 1850 foi assinada a Lei de Terras. Boris Fausto é 

enfático ao dizer que a lei de terras tinha uma intenção muito específica de se restringir a 

entrada de migrantes, no Brasil, mas não qualquer migrante. Nas palavras do autor, “ela 

estabelecia, por exemplo, que as terras públicas deveriam ser vendidas por um preço 

                                                 

145 A obra de Lilia Schwarcz apresenta a força que o movimento eugenistas teve no Brasil no período 

Imperial e com grande elevação a partir da Primeira República. Entretanto, como apresentado na 

introdução, esse período não será explorado nesse trabalhado. Isso se dá, pois, por mais que os episódios 

que se desprenderam sejam fundamentais para explicar a situação sociodemográfica brasileira atual, ele 

perde a pertinência teórica de ser explorado nessa pesquisa, pois ao decorrer da investigação, foi visto que 

os fatos históricos analisados aqui se encontram em uma distância cronológica muito grande. Mas há, 

portanto, espaço para que pesquisas posteriores se engajem nessa investigação. Alguns dos muitos autores 

produtores da Eugenia no Brasil: Lombroso, Nina Rodrigues, Monteiro Lobato, Miguel Couto, Renato 

Kehl. 
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suficientemente elevado para afastar posseiros e imigrantes pobres” (FAUSTO, 1995, 

p.196). As duas situações estavam extremamente ligadas. Considerando que uma das 

maiores intenções daquele momento era a substituição da mão-de-obra escrava pela mão-

de-obra assalariada, a restrição dificultaria principalmente a vinda dos africanos para o 

país. (FAUSTO, 1995) 

 Cristiano Rodrigues (RODRIGUES, 2014) apresenta que no Brasil duas 

principais correntes de pensamento tomaram força ao se pensar sobre a sociodemografia 

do país. A primeira perspectiva que se deu forma mais forte nesse período foram os 

darwinistas sociais que olhavam a miscigenação ou como a deterioração total da 

sociedade brasileira ou como alternativa de embranquecimento e modernização do país. 

As perspectivas científicas destoavam sobre qual seria o futuro da nação brasileira 

miscigenada, mas nenhuma delas negava que o intercruzamento de raças era definidor da 

nação. A outra perspectiva só foi se dar em meados de 1930 principalmente com o 

pensamento de Gilberto Freyre que explicará as desigualdades percebendo menos as 

diferenças raciais no sentido biológico e mais no sentido cultural. (RODRIGUES, 2014)  

 No ano de 1872, foi realizado pelo IBGE o primeiro recenseamento da nação 

brasileira. Anteriormente a isso, só havia dados estimados para regionais e os números de 

entrada de escravos no país, o que tornava os dados, apesar de muito relevantes para 

entender o Brasil do período colonial, ainda muito deficitários. Sobre os dados referentes 

a população,  

 

“apesar da precariedade dos números, constatamos que, no fim do 

período colonial, os libertos ou livres representavam 42% da população 

de origem africana (negros ou mulatos) e 27,8% do total da população 

brasileira, enquanto os escravos correspondiam a 38,1% desse total.  

Segundo os dados do recenseamento de  1872,  libertos  ou  livres  eram  

73%  da  população  de origem africana e 43% do total da população 

brasileira, sendo escravos  15% deste total. Livres eram negros ou 

mulatos já nascidos em liberdade; libertos eram escravos que obtiveram 

a liberdade no curso da vida. As alforrias ocorriam  quando  o  próprio  

escravo  ou  um  terceiro  comprava  sua  liberdade  ou quando o senhor 

decidia libertá-lo” (FAUSTO, 1995, p.226). 

  

Ainda, Luiza Iotti traz sobre um excerto de um decreto imperial de 1872, 

  

“os imigrantes serão escolhidos dentre os agricultores e trabalhadores 

rurais do norte da Europa, que provarem moralidade, hábitos de 

trabalho, perfeito estado de saúde, e idade nunca superior a 45 anos, 

salvo se forem chefes de família, preferindo-se sempre os que 

possuírem algum capital.” (IOTTI, 2001, p.35 apud IOTTI, 2017, p.85) 



 

 

140 

 

 

Persaud contribui com a consideração de que “as análises sobre a imigração 

fornecem uma base excelente para entender as forças múltiplas que operam tanto em 

níveis domésticos e globais na configuração das identidades [nacionais]” (PERSAUD, 

2002, p.79, tradução nossa146). No Brasil, essa assertiva é fundamental. Pensar em 

movimentos migratórios do Segundo Reinado é se deparar com o interrompimento do 

maior fluxos de migrantes para o país (no caso migrantes forçados) que era dos países 

africanos, para começar a se inverter o fluxo para países da Europa. As duas medidas, 

como vimos, feita de maneira intencional. (PERSAUD, 2002) (SCHWARCZ, 2005) 

A questão racial, portanto, passa a ser ainda mais importante para se pensar sobre 

o Brasil. Roberto Da Matta apresenta que o racismo passou por uma série de 

transformações, mas que 

 

no século XIX, entretanto, o racismo aparece na sua forma acabada, 

como um  instrumento  do  imperialismo  e  como  uma  justificativa 

‘natural’  para  a  supremacia  dos  povos  da  Europa  Ocidental sobre  

o  resto  do  mundo.  Foi esse tipo de ‘racismo’ que a elite intelectual 

brasileira bebeu sofregamente, tomando-o como doutrina explicativa 

acabada para a realidade que existia no país. (DAMATTA, 1987, p.70)   

 

Essas perspectivas populacionais em relação ao Brasil mudam sensivelmente 

acompanhando o processo da abolição da escravatura. Era necessário que outro 

pensamento sobre a sociedade brasileira passasse a existir, devido a mudanças na espinha 

dorsal da economia do país. (SCHWARCZ, 2005) 

 

Panorama da escravidão e da população negra 

 O processo da abolição da escravatura no Brasil foi um processo longo, visando a 

adaptação da elite política e econômica do país ao novo cenário que estava por vir. Ainda 

no momento pré-independência do Brasil, já apareciam movimentações ligadas ao fim 

das atividades escravocratas, com o esforço diplomático inglês de se encerrar o tráfico 

negreiro. É devido a pressão inglesa, mais uma vez que o Brasil tomou um dos rumos 

mais importantes para esse processo. (FAUSTO, 1995) (SCHWARCZ, 2005) 

 Com a assinatura da Bill Aberdeen em 1845 na Inglaterra, os navios ingleses 

ganharam autorização para interceptar quaisquer navios brasileiros que estivessem 

                                                 

146 The analysis of immigration provides an excellent basis to understand the multiple  forces  that  operate  

at  both  the  domestic  and  global  levels  to configure  the  identities. 
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praticando tráfico negreiro. Portugal e França logo também se juntaram nesse esforço. 

Ressalta-se que essa permissão incluía a intervenção inglesa até mesmo em águas 

brasileiras. Gradualmente, com a apreensão de diversos navios brasileiros pelos navios 

de patrulha britânicos, forçou com que houvesse uma movimentação ainda maior da 

classe política brasileira. Assim, como afirmada na Lei Eusébio de Queiroz de 4 de 

setembro de 1850, 

 

Art 4º.: A importação de escravos no território do Império fica nele 

considerada como pirataria, e será punida pelos seus tribunais com as 

penas declaradas no artigo segundo da Lei de sete de novembro de mil 

oitocentos e trinta e um. A tentativa e a cumplicidade serão punidas 

segundo as regras dos artigos trinta e quatro e trinta e cinco do Código 

Criminal. (LEI EUSÉBIO DE QUEIROZ, 2019147) 

 

A aprovação dessa lei fez com que o tráfico de escravos no Brasil se restringisse 

somente à esfera interna. Aponta-se o surgimento da figura dos mediadores que 

negociavam escravos de uma fazenda para outras. O fortalecimento da economia cafeeira 

também na parte oeste do país necessitava dessa mão de obra extensiva, não se limitando 

simplesmente à mão-de-obra estrangeira que chegava no país. (BETHELL, 2002) 

(FAUSTO, 1995) 

No ano de 1864, foi promulgado o Decreto 3.310 que concedia liberdade a todos 

os africanos livres que viviam no Brasil, de modo que não poderia mais ser escravizados. 

Esses africanos, chamados “emancipados” eram classificados em dois grupos diferentes: 

“aqueles capturados no mar pelos navios da marinha britânica, trazidos ao Rio de Janeiro, 

e ai libertados pelas comissões mistas britânico-portuguesas ou britânico-brasileiras, 

todos” (CONRAD, 1985, p.173). 

Essa resolução chega aproximada também com a Guerra do Paraguai. A Guerra 

do Paraguai foi um momento emblemático ao se pensar sobre escravidão e sobre a 

situação da população negra porque os exércitos de Brasil, Uruguai e Paraguai eram 

compostos, principalmente por negros. Em cada um dos países havia uma característica 

e nos compete mais abordar a situação brasileira. Em relação ao exército brasileiro, foi 

formado o Corpo de Voluntários da Guarda, que fora instituído para realizar o 

recrutamento forçado para participar da guerra. Não foram somente negros que 

participaram da Guerra do Paraguai, mas a maior parte da população brasileira era negra 

                                                 

147 http://www.historia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/fontes%20historicas/lei_euzebio.pdf 
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e, quando não escravizada, era pobre, inclusive, diversos senhores passaram a alforriar 

seus escravos para a guerra (seja por sua própria vontade ou para escapar do alistamento). 

(TORAL, 1995) (SALLES, 2011). Chega a ser curiosa a afirmação de Ricardo Salles 

sobre a situação: 

 

O ato ganhou um significado, estimulado pelas autoridades, pela 

imprensa e pelo senso comum, de aprimoramento da civililidade —da 

cidadania, diríamos em linguagem atual—, uma vez que o homem 

libertado ingressava, de maneira inusitada até então, no mundo dos 

cidadãos, cumprindo o que se considerava o supremo dever do cidadão: 

a defesa da Pátria. (SALLES, 2011, p.275) 

 

Os caminhos e descaminhos pelos quais os escravizados ganhavam sua alforria 

eram múltiplos e controversos. No dia 28 de setembro de 1871 é dado mais um passo 

importante, com a assinatura do que veio a ser chamado de Lei do Ventre Livre. Qualquer 

filho de mulher escrava, portanto, estaria livre a partir desse esforço legislativo. Foi 

também uma lei controversa, como o próprio inciso um já diz: 

 

Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos 

senhores de suas mãis, os quaes terão obrigação de crial-os e tratal-os 

até a idade de oito annos completos.  Chegando o filho da escrava a esta 

idade, o senhor da mãi terá opção, ou de receber do Estado a 

indemnização de 600$000, ou de utilisar-se dos serviços do menor até 

a idade de 21 annos completos. (PLANALTO, 2019148) 

 

 

Apesar do fato de que a lei não levou tantas crianças filhas de escravizadas a serem 

tuteladas pelo poder público, essa movimentação foi fundamental para que o movimento 

abolicionista tomasse força nos anos seguintes. Ressalta-se que apesar de não haver tantas 

ameaças escravas à monarquia na época, a população negra liberta e escravizada não era 

um grupo que apoiava o governo, desse modo, estabelecer essa lei poderia levar a um 

maior apaziguamento da situação. Em relação ao movimento abolicionista, ressaltam-se 

nomes como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças149 e Luiz Gama. Esse 

último era filho de Luísa Mahin, escravizada historicamente conhecida por sua 

resistência. (FAUSTO, 1995) 

                                                 

148 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm 
149 Rodrigo Ednilson de Jesus (2011), ensina que a presença negra abolicionista existia também dentro 

da classe média e que figuras como André Rebouças a representam firmemente. Essa “classe média negra”, 

entretanto, era mais ligada à Corte Real e foi dissolvida com as mudanças sociais e econômicas da Primeira 

República.  
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Nabuco ressalta que a defesa do abolicionismo possuía três principais alicerces. 

Em primeiro lugar, a preocupação era em relação à sujeição do negro a uma condição de 

perene subserviência e descrédito moral e intelectual, cultivando valores de miséria e 

desigualdade. O segundo alicerce seria a escravidão como um entrave ao progresso do 

país, que se mantinha vinculado àquelas mesmas atividades econômicas, mas ancoradas 

em uma mão de obra cada vez mais escassa e que, pelas condições ali vividas, eram pouco 

dinâmicas e produtivas, apesar de ilusoriamente rentáveis. O terceiro alicerce seria a 

busca pela construção de um ideal de nação brasileira que fosse mais igualitária com uma 

harmonia maior entre as massas, e isso só poderia se dar com a inserção de fato do negro 

naquela sociedade, ocupando espaços mínimos de inclusão. (NABUCO, [1883], 2003) 

Nesse movimento, poucos anos depois fora aprovada mais uma lei, a Lei Saraiva-

Cotejipe de 1885, mais conhecida como Lei dos Sexagenários150. Como versa a lei, a 

partir daquele momento, “Serão isentos de prestação de serviços os escravos de 60 a 65 

anos que não tiverem sido arrolados” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2019). Esse esforço, 

na realidade, simbolizava muito mais uma tentativa de neutralizar o abolicionismo do que 

refletir sobre condições de dignidade para as populações escravas de idade avançada. É 

fato importante de se apontar, também, que 60 anos de idade já era uma faixa etária 

bastante avançada para os anos 1880. (FAUSTO, 1995) 

É importante também apresentar que nessa época o trabalho escravo se reduzia 

mais aos redutos cafeeiros. No Ceará a abolição foi decretada ainda em 1884. O 

movimento abolicionista ganhava cada vez mais força. Os liberais, fortalecidos por todo 

esse momento, juntamente com outros políticos influentes como Joaquim Nabuco 

consegue, no dia 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea. Não era uma perspectiva 

unanime, no entanto. Fausto relembra uma frase de Barão de Cotejipe que representa bem 

esse momento: “’Daqui a pouco se pedirá a divisão das terras e o Estado poderá decretar 

a expropriação sem indenização’” (FAUSTO, 1995, p.220). (FAUSTO, 1995) 

O elevado contingente populacional escravo, nesse momento, tomou rumos 

diversos. No Nordeste, continuaram nas fazendas, no Maranhão, devido a pujança 

territorial, tomaram posse. No Vale do Paraíba, também permaneceram nas fazendas. Nos 

grandes centros urbanos, ou foram relegados a serviços de “segunda classe” como em São 

Paulo, ou tiveram alguma possibilidade de inserção nas fabricas, como no Rio de Janeiro. 

No geral, por todo o Brasil, os postos de trabalho que seriam, em teoria, ocupados por 

                                                 

150 https://www.bn.gov.br/explore/curiosidades/28-setembro-1885-promulgada-lei-sexagenarios 
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pessoas negras, foram ocupados por imigrantes vindos da Europa, o que levou essa 

população a uma situação social bastante vulnerável. Assim, “essa desigualdade acabou 

por reforçar o próprio preconceito contra o negro. Sobretudo nas regiões de forte 

imigração, ele foi considerado um ser inferior, perigoso, vadio e propenso ao crime; mas 

útil quando subserviente” (FAUSTO, 1995, p.221). 

A situação da população negra, portanto, não teve grandes respiros no pós-

abolição. A Lei Áurea, nesse sentido, não forneceu possibilidades reais de inserção social 

para uma população marcada por estereótipos e pela sujeição desde antes da sua chegada 

ao Brasil. As consequências de tudo isso são percebidas ainda nos dias atuais, nos quais, 

em território brasileiro, as desigualdades raciais andem imbricadas com as desigualdades 

sociais. 

Panorama internacional 

 O momento internacional da metade do século XIX era caracterizado por quatro 

grandes características: “o liberalismo econômico, a penetração ocidental na Ásia, o   

expansionismo norte-americano e, enfim, as   distintas  visões geopolíticas do Brasil e da 

Argentina de Rosas” (CERVO e BUENO, 2002, p,78). Já no âmbito interno, o Brasil 

realizou uma mudança em seus rumos de política externa nesse momento do Segundo 

Reinado. Segundo Henrique Oliveira, a segunda Fase da Política Externa Brasileira 

durante o Império se caracteriza não mais por uma fase de acomodação, mas sim pela 

reação. (OLIVEIRA, 2005) 

O Estado brasileiro buscou criar uma organicidade maior que tornava mais 

congruente e articulado o trabalhado entre órgãos internos e externos. Isso é explicável 

pelo que vimos no panorama político em que houve um movimento de descentralização 

do poder das mãos de Dom Pedro II. Para Cervo e Bueno, a condução da política externa 

agregava os “partidos, os órgãos e o Ministérios dos Negócios Estrangeiros” (CERVO e 

BUENO, 2002, p.76). Ao mesmo tempo, essa política externa toma também esse cunho 

conciliador que também caracterizava o novo momento brasileiro.  

O que trazia divergências, entretanto, eram os posicionamentos entre os 

conservadores e os liberais no tocante às relações comerciais brasileiras. Os 

conservadores buscavam assumir uma atitude mais protecionista que, finalmente, levava 

à industrialização e fortalecimento interno brasileiro. Eram três grandes pilares que 

apoiavam os projetos da política externa naquele momento. O primeira era a busca por 

seguir uma tradição antitratados que começasse a tirar o Brasil dos grilhões das 

preferencias comerciais quase que irrestritas com a Inglaterra. Os primeiros movimentos 
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de negociações diplomáticas, como a busca por ser tornar a nação mais favorecida, 

falharam, posta a não inclinação inglesa para ser recíproca com o país. O segundo pilar 

era a busca pela autonomia, que se daria principalmente a partir de novas políticas 

alfandegárias. O principal reflexo disso foi a Tarifa Alves Branco se tornaria naquele 

momento um grande motor para a industrialização do país, a partir do protecionismo com 

contenção da importação de produtos. Essa decisão havia incomodado tantos os liberais 

quanto a o próprio Reino Unido. A busca pela industrialização constitui o terceiro pilar, 

agregando o otimismo em relação às possibilidades de modernizar o país.  (CERVO e 

BUENO, 2002) 

Sobre esses três movimentos, nas palavras de Oliveira sobre o período (1844-

1871), 

 

a autonomia alfandegária alcançada em 1844 inaugura uma nova fase 

em que, embora mantendo aspectos estruturais de dependência, abre um 

espaço de reação à hegemonia europeia e de manobra no continente. 

Corresponde ao período em que se entroniza a prática de não renovar 

ou de assinar tratados, tidos como limitadores da soberania nacional. 

(OLIVEIRA, 2005, p.31) 

 

 O projeto era de proporções grandes, mas acabou por diminuir a meta com o 

tempo. A busca pela modernização de fato aconteceu até o fim do período do Império, 

mas muito mais no sentido de uma substituição e inovação parcial do que como uma 

verdadeira revolução industrial, como havia ocorrido em outros contextos151.  Os avanços 

de modo algum foram desprezíveis, de modo que a própria balança comercial brasileira 

apresentasse melhorias após esse movimento de modernização. O crédito externo 

brasileiro ganhava maior robustez, bem como sua atratividade a investimentos e a bancos 

estrangeiros que estimulavam também os bancos nacionais. (CERVO e BUENO, 2002) 

 Um dos fatores que mais atrapalhou de fato a economia brasileira é algo que vai 

ser retomado muitos anos depois com a CEPAL: a crença irrestrita dos pensadores liberais 

no seguimento da máxima da mão-invisível do mercado acabava por impedir com que o 

Brasil pudesse criar políticas protecionistas mais robustas. A classe liberal, tanto no 

âmbito político quanto econômico, tensionava corriqueiramente com quaisquer medidas 

que buscassem dinamizar a economia interna, mantendo o Brasil refém da exportação 

                                                 

151 Japão, por exemplo. 
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agrícola e muito susceptível às pressões e oscilações internacionais. (CERVO e BUENO, 

2002) 

 Ao se pensar sobre a autonomia e dependência do Brasil no Segundo Reinado não 

se pode tirar de vista a influência inglesa. Como apresentado anteriormente, o Brasil não 

havia honrado do tráfico negreiro acordado com a Inglaterra e que teria sido consagrado 

com a Lei Feijó em 1830. A pressão para o fim do tráfico negreiro com a Bill Aberdeen 

foi notória. Rubens Ricupero apresenta que “nos cinco anos entre 1845 e 1850, a Marinha 

inglesa capturou quase quatrocentos navios negreiros”152 (RICUPERO, 2017, p.161).  

Bethell aponta que essa questão era bastante sensível, pois “aí estavam em jogo questões 

vitais de soberania nacional e independência” (BETHELL, 2002, p.359). Mesmo com 

grande repressão, que agora não se limitava mais ao tráfico acima da linha do Equador, 

como há havia sido estabelecido no Congresso de Viena, houve um grande boom de 

embarcações chegando ao Brasil, com cerca de mais de 110 mil somente em 1848 e 1849, 

em um momento em que a população total brasileira era de cerca de 5 milhões de pessoas, 

entre livres e escravizados.  

No entanto, 1849 marca também o último ano de grande pujança no tráfico 

negreiro. Com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, a proibição ganha contornos mais 

fortes, principalmente no tocante às punições a qualquer um daqueles que estivessem 

entremeio às atividades vinculadas153 ao tráfico. Apesar de que o esforço inglês para a 

abolição do tráfico negreiro não pode ser criticado em relação à imoralidade da atividade, 

Ricupero destaca que “nunca mais nesses quase duzentos anos de história, viveu o Brasil 

situação igual de ingerência e coação da parte de uma potência estrangeira” (RICUPERO, 

2017, p.164), de tantas represálias sofridas pelo país à época. O que nos aponta, Nabuco, 

entretanto é que “ninguém, entretanto, se lembra de lamentar o dinheiro desperdiçado 

nesse ignóbil comércio, porque os seus prejuízos morais deixaram na sombra todos os 

lucros cessantes e toda a perda material do país” (NABUCO, 2003, p.95).3 (FAUSTO, 

1995) (CERVO e BUENO, 2002) (RICUPERO, 2017) 

 A situação com a Grã-Bretanha, ao mesmo tempo, tornava as relações um pouco 

mais desgastadas. O Brasil dissolveu as prerrogativas preferenciais do tratado de 1827, 

                                                 

152 A força naval britânica se ressaltava a época, principalmente pela utilização dos barcos clippers. 

(CERVO e BUENO, 2002) 
153 Leslie Bethll (2002, p.385), destaca: “o proprietário, o comandante ou mestre, o imediato e o 

contramestre de um navio de escravos – bem como os ‘cúmplices’ – membros da tripulação e indivíduos 

que ajudassem no desembarque ou que escondessem escravos recém-importados ou que de qualquer 

maneira obstruíssem a ação das autoridades – eram passíveis de punição”. 



 

 

147 

 

tanto as comerciais como a figura do Juiz Conservador da Nação Britânica. O quadro 

tornou-se ainda pior. A posição política ainda periférica do Brasil na Sociedade 

Internacional, somada à hegemonia inglesa fez com que ocorresse, entre outras tensões, 

a chamada Questão Christie no ano de 1863, na qual a Grã-Bretanha provocou um 

bloqueio naval às águas brasileiras por cerca de seis dias, em repúdio aos incidentes com 

os navios Prince of Whales e HMS Forte dois anos antes. O ato de desrespeito a soberania 

brasileira foi tão forte que de 1863 a 1865, Brasil e Reino Unido cessaram suas relações 

diplomáticas. (GOLDFELD, 2012) (RICUPERO, 2017) 

A terceira fase da política externa, fase de consolidação (1871-1889), não foi 

marcada por grandes movimentos externos por parte do Brasil. Oliveira (2005) aponta 

que esse momento foi mais ligado ao trato de questões internas, visíveis com a ascensão 

do republicanismo e do fim da escravatura. Mariana Kalil (2012) ensina, entretanto, que 

de modo algum essas movimentações, entretanto, não podem ser meramente vistas sem 

suas influências externas. A ascensão e fortalecimento do liberalismo, as pressões 

externas pelo fato do Brasil ser o último país a ainda persistir com a escravidão negra, e, 

nisso tudo, os posicionamentos britânicos dentro do país a partir da British and Foreign 

Anti-Slavery Society, são fatores que demonstram a internacionalidade do movimento 

abolicionista. Segundo a autora, 

 

 a concomitância temporal entre o apoio da BFASS ao Manifesto da 

Sociedade Abolicionista, a Confederação Abolicionista brasileira, a 

militância de negros como José do Patrocínio, Luiz Gama, André 

Rebouças e de não negros como Joaquim Nabuco e Gusmão Lobo e o 

aumento vertiginoso das grandes revoltas de escravos e dos 

movimentos de massa contra a escravidão não devem ser tidos como 

coincidentes. (KALIL, 2012, p.75) 

 

Em relação ao papel da Igreja Católica, que, na visão de hoje, sempre fora moralmente 

questionável em relação ao tratamento com as diferentes raças, vemos um impasse 

importante.  Apesar de ser uma instituição promotora e que, como vimos, justificou não 

só a colonização, mas também a escravidão e a diferença entre os seres humanos, a Igreja, 

sem dúvida alguma, era um personagem relevante e de influência notável no cenário 

internacional. Por pautar muito da legitimidade de instituições domésticas, foi 

fundamental o movimento de Joaquim Nabuco na década de 1880 de recorrer ao Papa 

Leão XIII para se requerer um apoio substancial contra a escravidão. Essa atitude levou 

à escrita e publicação da encíclica In Plurimis no ano de 1888 por parte do Vaticano, e 
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foi fundamental para fortalecer o movimento abolicionista brasileiro que já contava com 

pares de diferentes ordens. Digno de nota que essa Encíclica foi endereçada somente aos 

bispos do Brasil, posto que era a última nação a ainda utilizar o regime escravista à época. 

É importante notar um fator fundamental: por mais que no Brasil o catolicismo 

fosse a religião oficial do Estado, ele se dava pela instituição do padroado, na qual o 

governo possuía ingerência sobre as ações da própria Igreja dentro do país, influenciando 

até mesmo na escolha de cargos clericais, de modo que essa relação fosse, por vezes, 

tensa. Além desse desgaste, outro elemento era central: a secularização do Estado 

impulsionada pelo fortalecimento dos valores liberais. Essa tensão entre liberalismo e a 

Igreja Católica estava exposta também na Encíclica Libertas do ano de 1888 que, entre 

outras críticas incisivas, relata-se que  

 

a doutrina fundamental do racionalismo é a supremacia da razão 

humana, que, recusando a submissão devida à razão divina e eterna, 

proclama sua própria independência, e constitui-se o princípio supremo 

e fonte e juiz da verdade. (VATICANO, 2019, tradução nossa154) 

 

Sobre esse momento, Miranda ensina que era mais do que evidente que por todo o mundo 

que “se consagravam como os maiores inimigos do catolicismo, a moderna civilização, 

as teorias revolucionárias, a irreligiosidade, o liberalismo, o positivismo, o racionalismo, 

o cientificismo, o socialismo, a maçonaria e o protestantismo” (MIRANDA, 2015, p.63). 

O liberalismo escravocrata que existia no Brasil era cada vez mais abandonado em prol 

de um liberalismo que de fato preconizava o respeito às liberdades das diferentes camadas 

sociais, buscando uma sociedade mais coesa. Isso passaria diretamente pela crítica à 

passividade da Igreja em relação à brutalidade do regime escravista. Duas obras ganharam 

notoriedade histórica nesse sentido da crítica. A primeira é a já mencionada obra O 

Abolicionismo de Joaquim Nabuco, e a segunda é do também abolicionista Luís Anselmo 

da Fonseca que escreve A Escravidão, o clero e o abolicionismo (1887).  Nessa último, 

Fonseca relembra apontava firmemente as incoerências do regime escravista com a fé 

cristã, tecendo críticas incisivas ao clero brasileiro, por conviver tão fielmente com essa 

antítese aos seus valores de dignidade humana155. Muito dessas críticas se deram em 

                                                 

154 The fundamental doctrine of rationalism is the supremacy of the human reason, which, refusing due 

submission to the divine and eternal reason, proclaims its own independence, and constitutes itself the 

supreme principle and source and judge of truth. 
155 Fonseca relembra o Padre Channing que endereçou firmemente sobre a incoerência da escravidão e a 

fé cristã. “A escravidão mata todos os afetos naturais (...). Vítima da opressão e da injustiça, e isto desde o 

berço, o escravo não pode compreender os direitos de humanidade nem de justiça. (...) Toda sua vida ele 
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esfera comparativa com o movimento ocorrido nos Estados Unidos de abolição da 

escravidão, em que o clero havia cooperado firmemente, inclusive no sentido de fornecer 

a educação moral e intelectual que o escravo necessitaria, para estar incluso naquela 

sociedade. 

Abolicionista, mas homem de seu tempo, Joaquim Nabuco compartilha das 

leituras que pensam sobre o discurso civilizatório. Em um dos trechos de O 

Abolicionismo, ele afirma 

 

Não me era necessário provar a ilegalidade de um regime que é 

contrário aos princípios fundamentais do direito moderno e que viola a 

noção mesma do que é o homem perante a lei internacional. Nenhum 

Estado deve ter a liberdade de pôr-se assim fora da comunhão civilizada 

do mundo, e não tarda, com efeito, o dia em que a escravidão seja 

considerada legalmente como já o é moralmente, um atentado contra a 

humanidade toda. As leis de cada país são remissivas a certos princípios 

fundamentais, base das sociedades civilizadas, e cuja violação em uma 

importa uma ofensa a todas as outas. (NABUCO, [1883] 2003, p.107) 

  

Logo em seguida nesse texto, Nabuco recorre ao Direito Internacional Codificado de 

Bluntschli156, largamente aceito e legitimado à época, para afirmar que o Brasil já seria 

vinculado a esses princípios que condenam a escravidão, apesar de não o praticar de fato. 

O que perturbava mais o posicionamento internacional era o fato de que a escravidão 

brasileira ainda era fortemente composta por africanos, ou seja, não seriam cidadãos 

brasileiros, não podendo ser escravizados. 

Joaquim Nabuco, entretanto, consegue ser ainda mais pluralista do que o regime 

intelectual principal da época, a eugenia, pregava. Nabuco afirmava que o Brasil se 

encontrava como uma nação quase que condenada, marcada pela desagregação de sua 

população, mas não simplesmente pelo fato de ter havido entrelaçamentos entre as 

diferentes raças. Ele é enfático ao trazer uma responsabilização grande a Portugal por te 

realizado uma ocupação territorial brasileira de maneira tão truculenta e desorganizada. 

O problema do Brasil não era a raça negra para Nabuco – pois esta “poderia ser 

                                                 

frequenta uma escola de desonestidade e de fraude. (...) Tendo todos os seus direitos violados, a violação 

do direito está para ele na ordem natural das coisas.” (CHANNING apud FONSECA, p.16) 
156 “Não há propriedade do homem sobre o homem. Todo homem é uma pessoa, isto é, um ente capaz de 

adquirir e possuir direitos. 2. O direito internacional não reconhece a nenhum estado e a nenhum particular 

o direito de ter escravos. 3. Os escravos estrangeiros tornam-se livres de pleno direito desde que pisam o 

solo de um estado livre, e o estado que os recebe é obrigado a fazer respeitar-lhes a liberdade. 4. O comércio 

de escravos e os mercados de escravos não são tolerados em parte alguma. Os estados civilizados têm o 

direito e o dever de apressar a destruição desses abusos onde quer que os encontrem” (BLUNTSCHLI apud 

NABUCO, [1883] 2003, p.108). 
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desenvolvida”. Africanos livres poderiam inclusive ter sido parte dos ocupantes do país, 

mas a autonomia e inclusão moral desses teria proporcionado maior harmonia, pois, 

 

 “a família teria aparecido desde o começo. Não seria o cruzamento pelo 

concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do 

senhor; o filho não nasceria debaixo do açoite, não seria levado para a 

roça ligado às coisas da mãe, obrigada à tarefa da enxada; o leite desta 

não seria utilizado, como o de cabra, para alimentar outras crianças, 

ficando para o próprio filho as últimas gotas que ela pudesse forçar do 

seio cansado e seco; as mulheres não fariam o trabalho dos homens, não 

iriam para o serviço do campo ao sol ardente do meio-dia, e poderiam, 

durante a gravidez, atender ao seu estado. Não é do cruzamento que se 

trata; mas sim da reprodução do cativeiro, em que o interesse verdadeiro 

da mãe era que o filho não vingasse” (NABUCO, [1883] 2002, p.132) 

 

Os diferentes nexos entre raça e civilização se apresentam de forma contundente nas falas 

de Joaquim Nabuco que, mesmo sendo abolicionista, carregava marcas fortes do 

momento em que vivia. A busca pela civilização do país em termos institucionais viria 

com a abolição da escravatura, mas, devido a maneira pela qual a colonização foi feita, 

acabou levando a uma mestiçagem degenerativa que agora castigava o Brasil. Caso os 

caminhos tivessem sido outros, “o cruzamento entre brancos e negros não teria sido 

acompanhado do abastardamento da raça mais adiantada pela mais atrasada, mas da 

gradual elevação da última” (NABUCO, [1883] 2003, p.133). Os vínculos entre raça e 

civilização são, sem dúvida, interpenetrados, mas de modo algum são sinônimos. A 

história do Brasil mostra a dificuldade e a imprecisão de se pensar em uma lógica alijada 

da outra, mas, na verdade, se faz mais produtivo pensa-las a partir dos seus nexos 

discursivos. 

 Assim, pensar o movimento abolicionista no Brasil exige que enxerguemos esse 

processo por suas diferentes frentes, diferentes perspectivas e grupos. Um caso 

interessante é de se pensar sobre a realidade cearense. Muito estimulado pelo movimento 

emancipacionista de conseguir liberdade para os escravizados de modo gratuito ou pago, 

o que seria um processo gradual, surge em 1880, a Sociedade Cearense Libertadora. Esse 

ímpeto emancipacionista, entretanto, começou a perder força com o surgimento de uma 

vertente radical dentro do movimento, representado, entre outras pessoas, pelo 

comerciante João Cordeiro, que afirmava a necessidade se se buscar a abolição e 

libertação por todos os meios possíveis. 

 Fortemente inspirados pelos pensamentos da Revolução Francesa, eles lançaram 

uma campanha intitulada “Roubo de Escravos” que buscava romper com práticas 
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escravagistas da época. Foi assim que no dia 27 de janeiro de 1881, os membros da 

Libertadora, que agora era totalmente uma entidade “radical”, conseguiram articular com 

José Luiz Napoleão, chefe dos portos do Ceará, para impedir a partida de embarcações 

com escravizados para outras regiões do país157. Essa movimentação foi liderada, 

principalmente, pelo jangadeiro Francisco José do Nascimento (Chico da Matilde), negro, 

nascido na cidade de Aracati, e que ficou conhecido e eternizado como o Dragão do Mar. 

O levante foi forte, de modo que “os jangadeiros recusaram-se a levar os cativos, 

enquanto cerca de 1500 pessoas gritavam no cais: ‘No porto do Ceará não se embarcam 

mais escravos’” (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p.38). A partir dali o movimento 

abolicionista cearense se fortaleceu até chegar à abolição completa em 1884. (SALLES, 

2011) (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988) 

  A queda do escravismo no Brasil foi se dar com a assinatura da Lei Áurea no dia 

13 de maio de 1888, pela institucional, mas de um sistema que já vinha sendo abalado 

com os diversos movimentos articulados contra a escravidão, pelos mais diversos grupos 

sociais de dentro e fora do país, em mobilizações que iam das revoltas às representações 

no congresso. Mas é fundamental que se coloque que a abolição da escravatura do Brasil 

representou pouco em relação a situação social e política da população negra e, mais do 

que qualquer coisa, o fim da escravidão nunca foi o fim do racismo ou de práticas racistas. 

O fim formal da escravidão se deu sem nenhum esforço para que a população que 

representava mais de 70% da população nacional pudesse ser minimamente assimilada 

na sociedade brasileira.  Pelo contrário, o estímulo à migração estrangeira buscava, como 

visto, substituir essa mão de obra e fomentar o embranquecimento do país. Além disso, 

logo em 1890, com o novo Código Penal, atividades que se relacionavam naquele 

momento diretamente com a população negra foram fomentadas como a capoeira, o 

curandeirismo e a própria vadiagem e mendicância, resultados estreitamente relacionados 

à não-inclusão econômica pós-abolição. 

Em um contexto sem grandes oportunidades e avanços no terreno econômico, 

apregoado de vínculos políticos ainda coloniais e um pensamento científico e social 

fortemente racista que só cresceria dali em diante devido ao pensamento eugenistas que 

se fortificava, tornou-se uma tarefa hercúlea para que a população negra pudesse se inserir 

de modo digno na sociedade, longe das condições mínimas de acesso à educação, à 

política, ao emprego e quaisquer outras oportunidades de vida. As desigualdades raciais 

                                                 

157 A proibição do tráfico negreiro não incluía a proibição do tráfico interno.  
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persistem de maneira evidente até os dias de hoje por mais que a população negra já seja 

formalmente inserida na sociedade brasileira por 131 anos. O impacto social, econômico 

e político causado pelos anos de subjugação formal criaram uma série de consequências 

e repercussões na vida cotidiana brasileira que, senão encaradas frontalmente em sua 

concretude, impedem que o racismo à brasileira de fato se desvincule da realidade social 

do país e não mais submeta a população negra a experiencias de vida de desrespeito. 

 

Quadro 3 - Acontecimentos do Brasil Imperial 

Categorias PRIMEIRO REINADO PERÍODO REGENCIAL SEGUNDO REINADO

Panorama 

Político

Brasil se torna independente 

Advento do Poder Moderador

Confederação do Equador

Noite das Garrafadas

Abdicação de D. Pedro I

4 mudanças de regência

3 grandes vieses políticos: 

moderadores, restauradores e 

militares

Sucessivas revoltas e movimentos de 

emancipação

Criação da Guarda Nacional

Golpe da Maioridade

Parlamento às avessas

Luzias e Saquaremas

Economia cafeeira

Cessam as grandes rebeliões 

emancipadoras

Guerra do Paraguai

Panorama 

Social

Fomento à imigração alemã

Revolução de Pernambuco

Acirramento das tensoes sociais: 

Cabanada, Carrancas, Farrapos, 

Malês, Cabanagem, Sabianada, 

Balaiada

Primeira Geração do Romantismo

Chegada do iluminismo

Busca pela modernização nacional

Figura de Barão de Mauá

Criação do IBGE e o primeiro 

recenseamento

Surgimento das teorias raciais 

científicas

Lei de Terras de 1850 e 

fortalecimento do estímulo a 

migração europeia

Panorama da 

Escravidão

Código Criminal de 1830 e a 

pena de morte

Assinatura da Lei Feijó "para inglês 

ver"

Recrudescimento do tráfico negreiro

Revoltas escravas: Carrancas, Malês 

e Manuel Congo

Surgimento da Imprensa Negra

Aprovação da Bill Aberdeen na 

Inglaterra

Fortalecimento do movimento 

abolicionista

Lei Eusébio de Queiroz e o fim do tráfico 

negreiro

Guerra do Paraguai e o recrutamento de 

negros libertos

Lei do Ventre Livre

Lei dos Sexagenários

Lei Áurea

Panorama 

Internacional

José Bonifácio - primeiro 

chanceler

Reconhecimento internacional 

gradual

Pressão inglesa pela abolição 

do tráfico de escravos

Revolta da Cisplatina e 

surgumento do Uruguai

Brasil cede à pressão inglesa ao 

assinar a Lei Feijó, mas não há 

grandes mudancas

Tarifa Alves Brancos e a autonomia 

alfandegária

Bill Aberdeen e a ameaça à 

soberania nacional

Guerra da Cisplatina

Fase final de Consolidação
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4 CAPÍTULO 04 - ENTRE A CIVILIZAÇÃO E A RAÇA 

 

O capítulo 04 se dividirá em sete principais tópicos que tratam das sete principais 

análises e apontamentos que foram suscitadas com essa dissertação. Em primeiro lugar, é válido 

se relembrar alguns dos objetivos que esse trabalho almejou alcançar. Como objetivo principal, 

estava relatada a intenção de analisar a relação entre as ideias de Raça e Racismo e o processo 

de expansão da Sociedade Internacional. Em relação aos objetivos específicos, esses se 

dividiam em três principais: 1) levantar e revisar o aparato teórico sobre a expansão da 

Sociedade Internacional, buscando estabelecer balizas sobre o desenvolvimento do conceito e 

da discussão, seja em seu âmbito mais canônico quanto em seu âmbito mais crítico, traçando 

também seus elos com a ideia de civilização; 2) discutir conceitualmente as ideias de Raça e 

Racismo de modo a sinalizar, dentro desse campo teórico, elementos importantes para se 

entender como elas são importantes para o fenômeno de constituição e expansão da ordem 

internacional; 3) discutir o esforço da política externa e interna brasileira para a inserção do 

país dentro da Sociedade Internacional; 

Não é recomendável que se repita aqui discussões já realizadas anteriormente, mas, para 

que haja uma melhor recapitulação do que fora encontrado no percurso do trabalho, 

lembraremos muito brevemente alguns caminhos teóricos em cada tópico. Os tópicos de 

conclusão são: a)  As ideias de raça e racismo são constitutivas do discurso civilizatório; b) o 

discurso racial e a supremacia europeia; c) A Escola Inglesa e a lacuna do pensamento sobre a 

expansão para as Américas; d) Raça e Relações Internacionais é um campo a ser mais 

desenvolvido; e) As teorias decoloniais são um campo a ser desenvolvido dentro das RI; f) A 

configuração socio-racial brasileira não impediu o reconhecimento internacional do país; g) A 

Sociedade Internacional e a equalização das assimetrias raciais. 

 

4.1 As ideias de raça e racismo são constitutivas do discurso civilizatório 

 

A hipótese principal do trabalho era de que as ideias de raça e racismo eram constitutivas 

do pensamento civilizatório presente na Sociedade Internacional. A não-consideração da raça e 

do racismo pela Escola Inglesa ao se pensar criticamente sobre Sociedade Internacional, mas, 

ao mesmo tempo, utilizando terminologias de “origem” semelhante como civilização, 
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barbarismo e selvageria, fez com que essa hipótese poderia ser, de alguma maneira, confirmada, 

justificando assim essa investigação cientifica. 

Dessa maneira, esse trabalhou buscou na extensa literatura que reflete sobre o 

surgimento do conceito de raça, as mudanças que esse conceito atravessou e a maneira pela 

qual nos dias atuais ele tem sido instrumentalizado por diferentes grupos. Da mesma maneira, 

tornou-se necessário se pensar sobre o conceito de racismo, posta sua relação intrínseca com o 

conceito de raça, mas que surge em um momento posterior, tratando, muito mais, das 

“consequências” do impacto social que a percepção sobre raça já trazia e traria. 

Por mais que tenha atravessado diferentes mudanças, o conceito de raça, e isso as teorias 

decoloniais tratam com excelência, têm um impacto social muito concreto e um potencial 

explicativo muito grande. É necessário, como visto no capítulo 02, que a raça seja interpretada 

de maneira contextual, levando em conta o momento e a localização geográfica a que se refere 

e também aqueles grupos, pessoas e instituições que instrumentalizam esse conceito. Foi 

possível observar que a raça surge a partir da percepção de uma diferença entre indivíduos que 

se tornou materializada em desigualdade a partir de uma gama de esforços intelectuais, políticos 

e religiosos de se apontar diferenças qualitativas em relação a diferentes grupos humanos, 

percebidos por questões fenotípicas e culturais. Com todo o movimento das Grandes 

Navegações, os europeus passaram a se perceber como brancos em contraponto aos pretos e 

aos indígenas. Enquanto os europeus seriam afirmados como bastiões da intelectualidade, da 

autoridade moral, institucional e cultural como um todo, esses outros grupos passavam a ser 

vistos como degradados. A anuência religiosa a essa percepção, principalmente a partir da 

Igreja Católica, colaborou firmemente com a estabilização desses pontos de vista, afirmando, 

inclusive, os direitos de preservação ou de descarte da vida de determinados grupos. Como o 

caso brasileiro nos exemplificou bem em relação a Portugal, a autorização papal permitiu a 

escravização negra, possibilitou a catequização indígena e, mais do que tudo, a supremacia 

cultural europeia em quaisquer territórios “descobertos”. 

No Brasil e em diversos outros contextos latino-americanos foi possível se observar 

firmemente uma divisão racial do trabalho, com brancos, indígenas e pretos ocupando funções 

laborais muito bem delineadas. A sociedade brasileira se estruturou em torno da questão racial, 

de maneira quase que inteiramente determinista. Mesmo tendo havido trabalho escravo 

indígena, a mão-de-obra africana determinou a maior parte do regime de trabalho brasileiro que 

se afirmava em torno da escravidão. E era um sistema que se retroalimentava. O capítulo 03 do 

trabalho dedicou uma parte extensa para se tratar sobre o tráfico negreiro e como ele era, por 
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vezes, mais rentável do que a maior parte das atividades comerciais do Brasil. A população 

africana escravizada era trazida compulsoriamente nos tumbeiros e muitos ali mesmo deixavam 

suas vidas, pelas condições mais do que precárias vividas por milhares de homens e mulheres 

que atravessavam o Atlântico Negro. 

 Sem dúvidas a existência desses corpos negros carregavam também uma densa 

abundância cultural mesmo que muitas práticas afrodescendentes tenham enfrentando 

copiosamente repressão por parte das administrações políticas nacionais e de diversas forças 

sociais. Quando a Família Real decide fugir e tornar Rio de Janeiro Metrópole, foi criado um 

grande levante buscando dar um ar de maior civilidade a cidade. Como vimos, esse processo 

envolveu a criação de novas instituições, de reforma da cidade, da criação de maior 

infraestrutura, da criação de novas funções de trabalho para a população ociosa e do 

deslocamento do porto de chegada dos navios negreiros do centro da cidade para áreas mais 

afastadas, além do afastamento da população negra, principalmente escravizada, da própria 

Metrópole. A chegada da corte portuguesa fez com que muito da mão-de-obra remunerada que 

por vezes era ocupada por negros libertos, fosse substituída por brancos europeus ou brancos e 

mestiços brasileiros. Na dinâmica interna, o caso brasileiro é escancaradamente uma busca pela 

modernização e civilização da nação através da gradual substituição da própria população, 

principalmente dos locais de maior visibilidade e poder. 

 É fundamental que se toque em uma percepção que: refletir sobre o processo de 

reconhecimento internacional brasileiro é encaminhar a necessidade de se buscar o “não-dito”, 

como proposto por contribuições pós-coloniais, buscar onde estão as ausências. As ausências, 

nesse sentido, aparecem na reflexão do que não aconteceu no caso brasileiro. A independência 

do país se deu a partir de uma continuidade política com a elite portuguesa e brasileira, sem 

uma ruptura, como no caso haitiano. A Revolução de São Domingos, mais conhecido como a 

Revolução Haitiana, foi central para se pensar a repressão e, em alguns termos, a aceleração 

dos processos de independência de países latino-americanos. A tomada do poder por parte da 

população escravizada, assustou a Sociedade Internacional que repudiou firmemente aquelas 

atitudes de emancipação escrava e manifestou isso em forma de embargos econômicos e 

políticos por mais de 60 anos da história do país. Essa atitude libertária que se deu no Haiti 

ameaçava a elite política portuguesa com mais força, pelo fato de que o Brasil também era um 

país com elevado contingente populacional preto escravizado e liberto. A repressão a quaisquer 

movimentações por parte dessas populações foi central para se entender a “pacificidade” do 

movimento de declaração da independência do Brasil. 
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 Esse processo se aprofunda a partir dos primeiros movimentos de estimulo a mão-de-

obra migrante europeia a partir de meados dos anos 1815 quando as primeiras medidas de 

estímulo a migração alemã passam a se dar ao sul do país. As garantias territoriais, o auxílio 

financeiro e institucional passou a tomar espaço no país, medidas essas que acabaram por se 

tornar rotina no cotidiano da nação brasileira em diversos outros momentos. As leis ligadas a 

migração buscaram, com o tempo, a favorecer cada vez mais a migração europeia e repudiar 

mais escancaradamente a migração africana, mesmo que livre. As últimas evidências disso de 

maneira formal se deram até o ano de 1933 com a preferência explicita à migração europeia e 

restrição à migrantes de países africanos e asiáticos. Foi realizada no Brasil, em busca da 

modernização do país, um verdadeiro esforço pelo embranquecimento da população.  

 Ao mesmo tempo, assim, torna-se urgente a concepção de Carsten-Andreas Schulz 

(SCHULZ, 2014), ao se pensar muito mais em um discurso civilizatório do que simplesmente 

em um contexto objetivo de civilização. Essa percepção objetiva mina grande parte do 

entendimento das origens do próprio conceito de civilização, mas, principalmente, o impacto 

que isso trouxe para diferentes contextos no mundo, inclusive, o Brasil. 

No tocante ao conceito de racismo, vimos que este só surge no inicio dos anos 1930 em 

uma reflexão sobre as intenções raciais de Hitler para a Alemanha. Pensar em racismo se faz 

necessário pelo que veio a ser chamado depois da consagração do termo de “racismo científico. 

Esse racismo científico, que à época era considerado a ciência da eugenia, buscava explicar as 

diferenças biológicas e sociais entre indivíduos de diferentes raças. Entre os métodos 

empregados por mais do que uma perspectiva teórica, mas por esse grande momento central 

para se entender a ciência como um todo daquele tempo, estavam desde a medição do tamanho 

do crânio à observação comportamental dos diferentes indivíduos. É nesse momento que essas 

teorias deterministas passam a analisar com forte rejeição a sociedade brasileira e sua 

configuração racial e social, devido, principalmente, a grande miscigenação que havia no país, 

que, segundo os principais teóricos da corrente, faria do país uma população de degradados. 

Esse pensamento permite entender, também, a maneira pela qual houve mais um grande 

momento de modernização nacional com a criação de instituições como o IBGE e diversas 

escolas de medicina, que se destinavam, entre outras questões, a entender melhor a situação 

racial brasileira de modo a traçar possibilidades de superação do que era ali considerado um 

problema. 
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 O olhar para a situação brasileira, portanto, revela nexos importantes entre a ideia de 

civilização e a ideia de raça. Essas duas grandes estruturas discursivas revelam vínculos 

históricos muito imbricados quando ao se voltar um olhar mais crítico a partir delas. 

 

4.2 O discurso racial e a supremacia europeia 

 

A construção do trabalho trouxe a importância dos discursos sobre as raças para a construção e 

afirmação de uma superioridade europeia perante outros povos. Desde os discursos baseados 

prioritariamente sobre o campo religiosos, atravessando os pressupostos científicos dos 

determinismos raciais e geográficos da eugenia, foi sendo construída e legitimada a supremacia 

europeia perante as diversas outras populações do mundo, por conta disso, foi possível 

desprender-se a conclusão da correspondência entre o discurso civilizatório e a ideia de raça.  

 Foi a partir dos pressupostos raciais que a Sociedade Internacional pode ancorar sua 

legitimidade social, política e institucional. Parte do que fora constatado nesse trabalho foi 

como a “linha de cor” definiu a inclusão e exclusão da Sociedade Internacional. Importante 

ressaltar, não se pregava uma exclusão do sistema internacional a partir da cor, permaneciam-

se relações de toda sorte entre os países brancos civilizados com os países e populações de cor, 

mas de modo alguma essa relação era simétrica aos “olhos” da Sociedade Internacional. As 

presumidas assimetrias pautadas na intepretação sobre as raças foram, sem dúvida, 

materialmente relevantes para o desenvolvimento das relações entre os diferentes Estados e as 

diferentes populações desde o fim do século XV. 

 Ao mesmo tempo, foi possível visualizar uma questão fundamental: a retirada do 

discurso racial das discussões cientificas pós-1945, por mais que tenha sido feita com intenções 

importantes em um primeiro momento, acaba por também reiterar a supremacia europeia. O 

trabalho se iniciou do fato de que a Escola Inglesa não discute a questão racial e, também por 

isso, acabou por tomar todo o processo de colonização como algo incólume, quase que benéfico 

às populações e sociedades que passaram por ele. Olhar e analisar os acontecimentos históricos 

sem o mínimo viés crítico necessário, faz com que as análises tanto sobre momentos anteriores, 

tanto quanto momentos presentes, contemplem simplesmente um dos lados da história. Em uma 

consideração muito relevante advinda de outras vertentes teóricas observadas aqui, como as 

teorias decoloniais, traz a necessidade de se pensar quem são os sujeitos que descrevem a 

história que está sendo aqui estudada e de onde chegam essas contribuições cientificas. Essa 

identificação não busca anular quaisquer pontos de vista, mas sim que nos encaminhe ao 
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questionamento de quem e de onde surgem esses estudos. Como observado por outros estudos, 

a maior parte dos autores de maior exponencia da Escola Inglesa, bem como do campo de 

Relações Internacionais como um todo, se localizam nos países do “Norte”, o que nos reitera a 

necessidade de se pensar outros pontos de vista para além daqueles dos contextos que já eram 

legitimados desde os pressupostos racistas. 

 Hoje, a incorporação da raça nas discussões cientificas, instrumentalizadas com um viés 

emancipador e político, torna-se ainda necessária, posta a elevada significância social dessa 

variável. Essa ausência, como foi possível ver, se materializa como uma ausência intencional, 

que esconde e mascara realidades materialmente de injustiça no campo sociopolítico.  Dessa 

maneira, tanto a presença dos discursos racistas até pouco mais de 50 anos atrás, quanto a 

“presença ausente” da análise sobre raça atualmente, continua a seguir uma mesma lógica: 

reiterar a legitimidade de uma supremacia da “história europeia”. Discutir raça e racismo é 

fundamental para um entendimento, minimamente, mais complexo e preciso da vida social, 

bem como para uma reinterpretação dos processos históricos vividos até então. 

 

4.3 A Escola Inglesa a não-reflexão sobre o colonialismo na América 

 

No capítulo 01, o objetivo foi de se trazer diferentes perspectivas teóricas dentro da Escola 

Inglesa para se pensar o processo de expansão da Sociedade Internacional. Tendo tido Hedley 

Bull como o principal autor com a obra Sociedade Anárquica (BULL, 2002), a Escola Inglesa 

se caracterizou por não ter tido um viés tão crítico para se pensar esse processo, sem contemplar 

as mazelas, controvérsias e a gama de impactos negativos pelos quais o processo de colonização 

trouxe para os mais diferentes contextos. 

Quando Gerrit Gong (GONG, 1984) passa a refletir sobre o conceito de padrão de 

civilização, ele incorpora uma parte importante desse processo de se pensar como outros 

Estados passaram a ser reconhecidos pela Sociedade Internacional principalmente a partir do 

século XIX. Alguns casos como o caso da Rússia, do Japão, China, Império Otomano se 

tornaram emblemáticos nesse sentido, evidenciando o quanto era privilegiada determinada 

cultura institucional e política em detrimento de outras. O não-reconhecimento, como vimos, 

levava a implicações substantivas no sentido do estreitamento de relações econômicas e 

políticas e até mesmo no tocante ao respeito a soberania. 

O que era considerado, naquele momento, como diferença, aos olhos da Sociedade 

Internacional Europeia, tornava-se materialmente constrangedor devido a rejeição daqueles na 
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chamada “Família das Nações Civilizadas”, termo que ainda hoje é presente na carta da Corte 

Internacional de Justiça. Esse pensamento, combinado ao ambiente ideológico e científico da 

época, separava populações e Estados entre civilizados, bárbaros e selvagens. Gerrit Gong 

(GONG, 1984), fora crítico em relação a isso em seus trabalhos e juntamente como Andrew 

Linklater (LINKLATER, 2011) e Edward Keene (KEENE, 2004), como apresentado, 

desmistificaram que esses “graus de civilidade” correspondiam simplesmente a pontos de vista 

em relação ao mundo, mas que, naquele contexto, a Sociedade Internacional Europeia possuía 

uma influência política e econômica que constrangia os demais países que acabaram por buscar 

pelo seu reconhecimento. Sempre houve, portanto, um posicionamento político e econômico 

que fosse intra-europeu e extra-europeu. 

A fragilidade teórica que encontramos se deu ao pensar que a reflexão teórica sobre o 

processo de expansão da Sociedade Internacional se dava quase que inteiramente sobre os casos 

de países que já impactavam sensivelmente o sistema, como as potencias relatadas 

anteriormente ou de países que atravessaram o processo de descolonização no século XX. Dessa 

maneira, aqueles países que foram colonizados a partir do final do século XV com as Grandes 

Navegações não possuem uma reflexão tão firme dentro da Escola Inglesa. Os diferentes 

territórios das Américas que se tornaram países, portanto, não ganharam tanta relevância 

analítica para a Escola Inglesa. Nos escritos encontrados, esses países eram simplesmente 

relegados ao status do White Settler Colonies, ou seja, seriam países que “já seriam civilizados” 

por terem sido colonizados por países europeus, herdando, necessariamente, sua cultura 

institucional. 

 Nesse sentido, inspirado pelo trabalho inicial de Carsten Schulz (SCHULZ, 2014) que 

desafia essa percepção a partir do caso brasileiro e haitiano, surgiu a indagação: como explicar 

o processo de expansão da Sociedade Internacional nos casos dos países latino-americanos sem 

desconsiderar os impactos da colonização nesses territórios?  Em seu trabalho, Schulz, 

apresenta que é mais importante que possamos discutir sobre um discurso civilizacional muito 

mais do que pensar sobre meramente o padrão de civilização enquanto um conceito objetivo. 

 Como primeira conclusão desse trabalho reiteramos esse argumento de que o discurso 

civilizacional, assim como o padrão de civilização são terminologias fundamentais para 

entendermos o processo de expansão da Sociedade Internacional. Essa alternativa conceitual 

possibilita abrir maior espaço para que, mesmo dentre da Escola Inglesa, seja possível que 

outros casos sejam discutidos de maneira mais coerente, de modo que possibilitam um viés 

metodológico que seja congruente e complementar, sem que se ajuste demasiadamente 
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determinado conceito para agregar uma possibilidade interpretativa que, na realidade, não 

condiz com aquele contexto. 

  O caso brasileiro é emblemático em relação a isso. Pensar que o Brasil atravessou 

meramente um processo de reconhecimento e participação internacional efusiva leva em conta 

o próprio processo de formação do Brasil em si e despreza a importância das colônias para o 

fortalecimento dos próprios países europeus que foram colonizadores. Mesmo que tenha sido 

rapidamente reconhecido internacionalmente, esse reconhecimento se deu através de 

concessões substantivas em relação a economia brasileira. A abolição do tráfico de escravos e 

outras mudanças institucionais em busca de se tornar civilizado demonstram, minimamente, 

que existe uma lacuna dentro da Escola Inglesa para se pensar o processo de reconhecimento 

internacional dos países e, consequentemente, uma gama de fenômenos internacionais até 

mesmo semelhantes que podem revelar bastante sobre as relações internacionais entre 

diferentes países ex-colônias e a Sociedade Internacional Europeia, bem como a Sociedade 

Internacional Mundial. 

 Dessa maneira, vemos que a Escola Inglesa historicamente se afastou da discussão dos 

casos das inclusões dos países americanos na Sociedade Internacional, mas que isso não 

significa que os pressupostos teóricos desse campo de estudos não consigam de modo algum 

abarcar esse debate. Na realidade, é a partir do diálogo dos pressupostos da Escola Inglesa com 

novos olhares teóricos, torna-se possível que esse próprio campo de estudos seja expandido por 

si só. Assim, é possível que se olhe com otimismo as novas possibilidades interpretativas que 

possam ser aspiradas com a Escola Inglesa. 

 

4.4 Raça e Relações internacionais é um campo a ser mais desenvolvido 

 

Não é um exagero dizer que um dos campos mais promissores dentro das Relações 

Internacionais atualmente é o encontro das discussões sobre Raça e Relações Internacionais. 

Como apresentado durante todo esse trabalho, esse campo possui alguns pontos de encontro 

bastante diretos e outros bastante paralelos, mas raça é, sem dúvidas, uma característica 

significativa para se pensar as Relações Internacionais. Não é a categoria principal e de modo 

algum esse trabalho almejou apresentar isso, mas não deixa de ser algo relevante para se pensar 

diferentes fenômenos desse campo de estudos. 

 Existem diferentes trabalhos muito importantes que refletem sobre esse fenômeno, com 

grande destaque para a obra “Race and Racism in International Relations: Confronting the 
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Global Colour Line” (ANIEVAS, MANCHANDA, SHILLIAM, 2015), que se torna, 

possivelmente, a principal obra organizada sobre a temática, mas se caracteriza, também, por 

ser o único livro que trata especificamente sobre isso. Comparar esse fato com outras temáticas 

“marginalizadas” no campo de estudos, como os estudos de gênero, escancara o tanto a temática 

racial ainda é apagada dentro do campo de estudos. 

 Essa ausência que, como visto, já é um fenômeno recorrente em relação a reflexão sobre 

raça e racismo, por outro lado, evidencia o tanto que o campo de estudos das Relações 

Internacionais pode crescer desde que passem a encarar com maior seriedade essa temática. 

Assim como essa pesquisa, diferentes indagações podem ser feitas em relação a fenômenos 

sociais já conhecidos e já densamente pesquisados, bem como pode-se voltar o olhar para 

fenômenos novos, ponderando novas e diferentes abordagens. 

 O intuito desse trabalho foi de se pensar sobre raça e racismo como constitutivos da 

Sociedade Internacional a partir do caso brasileiro. É possível fazer essa reflexão para diversos 

outros países do mundo em que a questão racial possa ser uma questão mais crítica, por alguma 

maneira. Para além disso, outros temas possíveis em que se poderia investigar o papel da raça 

e do racismo são dos mais variados: migração, conflitos internacionais, guerras, economia, 

colonização, terrorismo, estados falidos, regimes internacionais, dentre outros, nesse esforço de 

racializar as Relações Internacionais. 

 Como algo de caráter propositivo, existe a possibilidade de incorporar cada vez mais 

em congressos nacionais e internacionais, grupos de trabalho que se dediquem a essa temática 

em específico. Ao mesmo tempo, é um indicativo para a formulação de disciplinas que se 

proponham mais firmemente a pensar esses fenômenos, bem como grupos de estudos que 

direcionem, capacitem e instiguem pesquisadores para pensar conjuntamente sobre isso. 

 

4.5 As teorias decoloniais são um campo a ser desenvolvido dentro das RI; 

 

 As teorias decoloniais têm ganhado cada vez mais espaço em diferentes áreas das 

Ciências Sociais. Essa assimilação dentro das Relações Internacionais também caminha, mas 

há muito ainda a ser explorado em relação a isso. Os avanços são notáveis e as contribuições 

são bastante fortes, possibilitando a reinterpretação de fenômenos sociais que já possuíam 

leituras estabelecidas e vieses estabilizados. 

 Como fora bem apontado aqui, pensar as teorias decoloniais, bem como as pós-

coloniais, é refletir sobre um impacto que parte da Academia, mas que não se prende aos 
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contornos acadêmicos em si, impactando diretamente também a política e a sociedade. Ao 

pensar em uma nova forma de se entender o que usualmente tomamos como pressuposto que 

seja até mesmo o conhecimento válido, deve ser expandido, dando espaço para novas epistemes 

e pontos de vista. Não se busca romper com todos os pressupostos anteriores, mas criar uma 

perspectiva que seja transdisciplinar, sem assumir uma hierarquia de saberes. 

 Um apontamento que pode contribuir para entender esse afastamento de perspectivas 

mais sistêmicas nas teorias decoloniais ajudam a reiterar o espaço das Relações Internacionais 

como um campo de estudos bastante específico. Por mais que o grupo 

Modernidade/Colonialidade de onde surgem as teorias decoloniais seja bastante representativo 

dentro das Ciências Sociais no geral, tendo referencias na sociologia como Aníbal Quijano, 

Grosfoguel, filósofos como Henrique Dussel, Marúa Lugones e Maldonado-Torres, pedagogas 

como Catherine Walsh, ainda enxerga-se a ausência de uma perspectiva sistêmica para se 

pensar o fenômeno internacional como um todo. Existem, e não se pode negar isso de maneira 

alguma, alguns esforços que dão algum viés interpretativo sobre isso, como a incorporação dos 

escritos de Immanuel Warllerstein por parte de Aníbal Quijano e outros, de modo a se pensar 

sobre a dinâmica centro-periferia. Ainda, há também os escritos de Ramón Grosfoguel para se 

pensar sobre a colonialidade global e o vínculo assimétrico dos países que foram colonizados 

com as organizações internacionais. Entretanto, são esforços iniciais e de modo algum dão 

conta de analisar a ampla gama de fenômenos internacionais que existem. Acredita-se que um 

diálogo maior entre as teorias decoloniais e outras teorias já estabilizadas, nesse exercício da 

transdiciplinariedade será relevante de diferentes maneiras para que as teorias decoloniais 

consigam ter uma inserção mais forte dentro do campo de estudos das Relações Internacionais 

. 

4.6 A configuração racial brasileira e o reconhecimento internacional do país 

 

 Uma das investigações centrais ao trabalho era investigar em que medida a raça teria 

sido um entrave ao reconhecimento internacional brasileiro no processo de expansão da 

Sociedade Internacional. Essa indagação se dava principalmente por cinco grandes motivos: 1) 

o caso brasileiro é emblemático pelo fato de ter sido um país colonizado, o que, de saída, já 

implicara em uma série de dificuldades para que os níveis civilizatórios europeus se 

concretizasse; 2) o Brasil vivenciou o maior período de trabalho escravo da história, questão 

que tornou-se um requisito abominável para os padrões civilizatórios; 3) o Brasil praticou um 

conjunto de políticas eugenistas em diversos campos como a migração e saúde pública, visando 
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o branqueamento da população e sob a retórica de se estimular o crescimento de uma população 

com intelectualidade superior; 4) a política externa brasileira é objeto de destaque dentro do 

contexto sul-americano desde sua configuração, despontando uma liderança do país 

regionalmente; 5) a viabilidade de se investigar sobre esse momento histórico se dá pela 

proximidade aos grandes arquivos que possibilitam acesso aos documentos oficiais e grande 

parte deles se encontram digitalizados. 

  Tendo sido realizada a investigação do momento histórico do Brasil no imediato pré-

independência até o fim do Segundo Reinado, atravessando sobre o processo de colonização de 

modo mais amplo, foi possível ver que o país não enfrentou obstáculos em seu reconhecimento 

internacional, tendo sido rapidamente admitido por países como Inglaterra, Estados Unidos, 

Argentina, França, dentre outros. Tanto regionalmente quanto em uma perspectiva mais ampla, 

o Brasil pode sim ter uma rápida incorporação ao que fora considerado Sociedade Internacional 

àquela época. 

 É fundamental relembrar que, como apresentado no capítulo 01, o processo de aceitação 

dos países na Sociedade Internacional se dava a partir do momento em que esses países 

estivessem em conformidade com os requisitos (não necessariamente explícitos) de ser um país 

civilizado. Essa construção da civilidade era socialmente construída, como os vieses críticos 

nos mostram, mas seu impacto material era substantivo. Países que não eram reconhecidos 

teriam até mesmo as prerrogativas de guerra muito mais vulneráveis do que os países que eram 

reconhecidos como pertencentes a Sociedade. 

 A hipótese principal apontava para a existência de uma imbricação entre o conceito de 

civilização e as ideias de raça e racismo, e isso também fora constatado dentro dessa pesquisa. 

Entretanto, por mais que a raça tenha se mostrado um fator relevante para se pensar sobre 

civilização, o fato de o Brasil ter tido uma população majoritariamente preta e, inclusive, 

escrava, durante o seu momento de independência, não fez com que o país sofresse retaliações 

que consideravam esses fatos um limite, pelo menos não explicitamente. O processo de 

aceitação do Brasil se deu, muito mais, por um movimento de adaptação institucional buscando, 

aí sim, a civilização do país. Na dinâmica interna, sem sombra de dúvidas, o processo de 

civilização da nação se dava pela erradicação da população negra, buscando substituí-la pela 

mão-de-obra europeia – branca -, para além de qualquer outra qualificação. A discussão do 

capítulo 03 é bastante enfática ao mostrar os elos fortes entre a busca pela modernização do 

país, o estímulo de mão-de-obra europeia e o impedimento de vínculos migratórios de pessoas 

vindo de países de África. 
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 Mas de que maneira a maior parte da população brasileira ser preta e escrava poderia 

impactar, de alguma maneira, a política externa? A evidência historiográfica é bastante forte: o 

Haiti, por ter tido uma revolução escrava que levou a independência do país sofreu sucessivas 

retaliações internacionais na busca do seu processo de reconhecimento. Essas retaliações eram 

tanto no sentido político do não-reconhecimento, mas também no tocante ao encerramento das 

relações econômicas, mesmo com o grande protagonismo da colônia de São Domingos em 

relação ao comércio de açúcar. A França, país pertencente à “família das Nações Civilizadas”, 

potência reconhecida naquele momento, em plena ascensão, perdeu a Revolução de São 

Domingos. Esse tipo de movimentação não poderia, de modo algum, ser exemplar para outros 

países de regime escravocrata. Assim, a França realizou as diferentes pressões tanto à Espanha, 

e também Estados Unidos, Colômbia, Inglaterra, dentre outros países. O Haiti só começou a ser 

reconhecido mais de 60 anos após a sua independência, tendo, assim, uma inviabilidade de 

poder se estabilizar verdadeiramente enquanto Estado dentro do sistema internacional. As 

consequências disso são sentidas até hoje em relação a infraestrutura do país. 

 Dessa maneira, o Brasil, tendo mais de 60% da população escrava no momento da 

independência, poderia ser considerado uma ameaça à estabilidade da Sociedade Internacional 

e ao sistema internacional como um todo. Essa condição, entretanto, não ocorreu. A história do 

Brasil mostrou como a repressão violenta a movimentos emancipatórios, principalmente em 

relação a rebeliões escravas foi fundamental para que esses movimentos se desarticulassem. 

Em adição a isso, houve uma questão fundamental: a independência do Brasil não se deu por 

uma rebelião escrava. De modo algum as rebeliões escravas foram irrelevantes para a história 

brasileira. Na realidade, é fundamental que se pense na resistência negra escrava e liberta para 

se entender os contornos tomados pelo Brasil tanto nacionalmente quanto internacionalmente.  

O que acontece, entretanto, é que a independência do Brasil se caracterizou muito mais 

pela continuidade de uma elite política do que por uma ruptura. D. João deixou o Brasil nas 

mãos de seu filho Dom Pedro I que, motivado pelas ideias da época e pela pressão sofrida por 

parte dos liberais, proclamou a independência. Antes disso, como vimos no capítulo 03, o Brasil 

passou a ser ainda mais rígido em relação ao policiamento em busca de evitar quaisquer 

haitianos no Brasil, com medo disso provocar alguma forma de estímulo às rebeliões escravas 

nacionais, ou seja, a repressão foi também fundamental para que, antes que os escravizados o 

fizessem, parte da elite portuguesa por si só declarou a independência. Por mais que houvesse 

a necessidade de o Brasil se tornar um país independente, a independência se deu por uma elite 

política que não confrontava a Sociedade e o sistema internacional. É importante relembrar que 
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o Brasil já havia relações estabelecidas com potencias, mais substancialmente com a Inglaterra, 

que, com as devidas concessões políticas, facilitou esse processo de reconhecimento 

internacional do país. 

 Nesse sentido, a situação política e diplomática do Brasil não atravessou grandes 

percalços no pós-independência. Em tom de conclusão, ignorar plenamente a situação racial 

tanto do país quanto a situação regional explica pouco sobre o processo de independência do 

Brasil de modo mais amplo. Sem a neutralização contundente das rebeliões escravas que se 

tornaram uma ameaça mais evidente após a revolta de São Domingos, a história brasileira 

poderia, talvez, ter tomado rumos diferentes. A historiografia, portanto, aponta que a 

continuidade política exercida por grupos portugueses e pela elite brasileira no processo de 

independência possibilitou que o país não sofresse retaliações externas tão expressivas. 

 

4.7 A Sociedade Internacional e a equalização das assimetrias raciais; 

 

 Uma das questões que valem a pena de ser consideradas é o fato de que a Sociedade 

Internacional não tratava como imprescindível para o reconhecimento internacional que os 

Estados nacionais tivessem equalizado suas assimetrias raciais no sentido de acesso à direitos, 

para que fossem reconhecidos. Ao olharmos para o caso do Brasil, o país teve sim seu 

reconhecimento condicionado ao encerramento das atividades de tráfico negreiro por parte da 

Inglaterra, mas essa consideração não se estendia nem mesmo à proibição do regime 

escravocrata. A distância temporal e social desse momento, bem como as diferentes mudanças 

que as terminologias raça e racismo passaram desde então tornam essa conclusão necessária. 

 Assim como pudemos debater em relação a primeira conclusão desse capítulo, o fim do 

tráfico negreiro no Brasil não representava um esforço internacional pela melhoria nas 

condições de vida da população negra. Na realidade, foi a proibição definitiva do tráfico 

negreiro no Brasil em 1850 que marca também o momento de chegada dos estudos da eugenia 

no país, ou seja, a população negra era relegada a um status de ainda menor consideração no 

próprio sentido biológico, e esses estudos, assim, serviram pra começar a se pensar sobre 

possibilidades de branquear a população brasileira. Desse modo, a Sociedade Internacional não 

buscava que houvesse algum modo de neutralização de assimetrias raciais para que um Estado 

fosse reconhecido. 

 Hoje vivenciamos um momento em que há fortes esforços internacionais para que essas 

questões sejam equalizadas. A criação de diferentes organismos internacionais que se 
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preocupam por essas e outras temáticas relativas aos Direitos Humanos e à redução de 

desigualdades se deu, como dito, a partir da criação do sistema ONU em 1945. Desde entao, os 

países têm se inclinado a olhar as assimetrias raciais oficializadas de maneira ainda mais crítica. 

Durante o século XX, diversos esforços internacionais antissegregacionistas foram realizados 

em relação a situação do regime do Apartheid na África do Sul, mas que não se pode, de forma 

alguma, deixar de lado que essas mesmas situações foram vividas em contextos que já eram 

estabilizados dentro da Sociedade Internacional, como o Estados Unidos da América. 

 O século XX foi esse momento de transição entre concepções racistas herdadas desde o 

século XVI, a rejeição desses pressupostos e a reorientação da ideia de raça no sentido de 

instrumentalização e mobilização política. Esses múltiplos sentidos que a raça recebe durante 

sua história torna essa variável instigante e potente objeto de investigação cientifica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Se propor a escrever sobre temáticas que ainda estão em fase preliminar em relação às 

contribuições bibliográficas possíveis e à amplitude dos fenômenos, é desafiador, ainda mais 

pela necessidade de buscar interlocutores. O pensamento sobre raça, racismo e Relações 

Internacionais tende a ser cada vez mais ampliado, mas também cada vez mais desafiado e 

tensionado nesse exercício que são as pesquisas cientificas. Sendo assim, as contribuições que 

foram tecidas aqui são, sem dúvida, instigantes, mas se tratam muito mais de esforços 

preliminares para se pensar determinados caminhos, de modo que possam receber críticas de 

diferentes lados quanto a pertinência ou não do tema e das proposições teóricas que foram 

propostas durante essas páginas do trabalho. 

  A estratégia que foi escolhida de se debruçar sobre a Escola Inglesa das Relações 

Internacionais que é um campo de pesquisa mais do que estabilizado se deu pela necessidade 

de não necessariamente propor um outro caminho teórico totalmente alternativo, mas de buscar 

possíveis espaços e lacunas dentro do que já se estuda corriqueiramente e desafiar determinados 

pressupostos “desde dentro”. Mais do que isso, o campo de estudos étnico-raciais já aponta, 

dentro e fora das Relações Internacionais, essa perspectiva do apagamento, da invisibilização e 

da neutralização das questões raciais ao se pensar sobre fenômenos e problemáticas sociais. 

Desse modo, partir dos pressupostos da Escola Inglesa tornou-se um caminho teórico promissor 

que poderia encaminhar a perspectivas outras e revelar novas interpretações possíveis. 
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 Acredito que o trabalho mostrou que essa fora uma escolha certa. Tudo isso permitiu 

que 1) fosse feito o exercício de “conhecer o que está dentro da caixa para pensar fora da caixa”, 

necessitando que houvesse, por parte do autor, uma maior percepção e domínio teórico daquele 

campo de estudos que foi proposto estudar e 2) que essa pesquisa pudesse interessar trazer um 

viés transdisciplinar que interessasse pessoas de uma área que não é historicamente ligada a 

pensar sobre esses outros fenômenos sociais a contribuir e refletir sobre o trabalho. Sem dúvida 

alguma, a ciência é um constante exercício de fricção e expansão. São necessárias pessoas de 

diferentes lugares, contextos e posições sociais para pensar sobre os múltiplos lados de um 

“mesmo” fenômeno”. As divergências, a contradição, as controvérsias e os debates encontram, 

dentro do campo científico, a possibilidade da criação de coisas novas e expansões de 

horizontes de mundo para os mais diferentes lados. 

 Pensar sobre a ideia de civilização aparece, sem dúvidas, como um desafio. Esse foi um 

dos conceitos com mais formulações possíveis aqui. Existem contribuições teóricas em 

diferentes áreas que permitem que se crie interrelações potentes que podem ou não ser 

pertinentes dentro do campos de estudos. No caso, pensar como o conceito de civilização se 

relaciona com o conceito de raça foi fundamental para se repensar a maneira pela qual esse 

conceito fora construído e o que as análises que não fazem essa conexão podem acabar por 

perder, em algum sentido, um potencial analítico que é pujante. Sem dúvidas essas 

multiplicidades de compreensões de uma mesma ideia podem e devem ser “sanadas” a partir 

da delimitação metodológica do que se entende com a utilização daquele termo e isso não anula, 

e de modo algum intenciona anular, a validade das contribuições teóricas já existentes. Busca-

se, muito mais, contribuir um pouco com toda uma construção de enormes proporções que, 

inclusive, permitiram que se começasse a se pensar esse trabalho. Sem dúvidas, o trabalho 

científico é cumulativo e coletivo.   

 Pensar nesses diferentes diálogos nos encaminham para pensar a escolha teórica de se 

refletir sobre as teorias pós-coloniais e decoloniais. Ambas buscam trazer um viés crítico sobre 

o eurocentrismo e sobre o impacto dele para os diferentes países do mundo em suas interações 

tanto domésticas como internacionais. A busca por novas epistemes, pontos de vista e a 

necessidade de promover um ambiente de valorização de outros contextos e uma multiplicação 

de possíveis protagonismos, por vezes tão invisibilizados, faz com que elas tenham a contribuir 

de modo bastante contundente para o processo de produção cientifica. Faz também com que se 

questione e expanda os horizontes de conhecimentos dos sujeitos que se propõe a fazer ciência, 

mas encarando agora novos personagens, novas temáticas, novas variáveis e novas 
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problemáticas. É necessário, por vezes, que se questione pensamentos, metodologias e 

conhecimentos já estabilizados em prol da construção de um futuro mais equitativo, dentro da 

Academia e na sociedade como um todo. 

 Esse trabalho é fiel em relação a isso. Tanto a partir das discussões teóricas pós-coloniais 

e decoloniais, quanto na reflexão sobre a história do Brasil, enxergou-se como o conhecimento 

científico é localizado socio-historicamente. Foi possível que se analisasse aqui o surgimento 

das ideias iluministas e a maneira pela qual a ciência fora construída a partir de embasamentos 

altamente deterministas racialmente nas mais diferentes áreas, causando ações severas que 

impactaram diferentes sociedades e grupos raciais e sociais por todo o mundo. No Brasil, a 

busca pela substituição da população em diferentes estratégias e políticas de embranquecimento 

da nação se baseava em pressupostos científicos que futuramente foram desafiados por outros 

homens e mulheres que enxergavam o impacto que determinados pressupostos teóricos têm na 

construção do imaginário das pessoas e da estrutura mental de uma determinada época. Pensar 

que as teorias pós-coloniais e decoloniais trazem um forte espaço para o ativismo dentro e fora 

da Academia é entender o que é a história da ciência dentro do próprio campo de estudos das 

Relações Internacionais e das Ciências Sociais e Humanas de modo mais amplo. É necessário 

que esses tensionamentos existam, coexistam e dialoguem com outras percepções teóricas já 

existentes. É fundamental que elas sejam também desafiadas e colocadas sobre o crivo dos 

requisitos científicos que a abrigam, sendo questionadas, ampliadas e amplificadas. 

 É nessa mesma seara que as discussões sobre raça e racismo se localizam. A intenção 

de desvelar estruturas sociais que são materialmente sensíveis, mas que escapam ao debate 

público em determinados contextos, justifica e permite entender a necessidade de se utilizar 

essas variáveis nesse processo de pesquisa. Como foi exaustivamente discutido durante o 

capítulo 02, existem diferentes perspectivas pelas quais podemos encarar esses dois conceitos. 

Essa multiplicidade de percepções não traz necessariamente uma fragilidade teórica, mas uma 

ampla gama de possibilidades pelas quais podemos encarar esses fenômenos. Além disso, a 

busca pela utilização dessas variáveis pode ser confundida com uma imposição metodológica 

por alguns pesquisadores e pesquisadoras. Mas não se trata disso. O que se intenciona é muito 

mais buscar a estabilização da validade e significância dessas variáveis que acabam por ser 

apagadas em detrimento de outras que, em determinados campos de estudos, não têm sua 

utilização nem minimamente questionada. No caso de interpretação das desigualdades sociais 

brasileiras, a raça e o racismo foram ao passar dos anos, variáveis omissas no processo de 

explicação desses fenômenos. Dentro das Relações Internacionais, como alguns trabalhos já 
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indicam de maneira bastante contundente, esse quadro se repete por diversas vezes, trazendo a 

necessidade de incorporação desses fatores na explicação de determinados fenômenos 

internacionais. 

 O capítulo 03 se tornou um capítulo mais desafiador, principalmente no sentido de se 

refletir sobre um período tão extenso temporalmente, com diversas mudanças e, 

consequentemente, com a quantidade de bibliografia que deveria ser minimamente visitada para 

que ele fosse escrito com propriedade. Já se sabia retrospectiva histórica do caso brasileiro seria 

fundamental para que se pudesse relacionar os raciocínios estabelecidos no capítulo 01 e 02, e 

assim o foi. Por mais que se tratasse de uma tarefa árdua e ousada, buscou-se concatenar os 

principais eventos históricos que se relacionavam com o problema de pesquisa aqui trabalhado 

permitindo que a leitura do trabalho pudesse ter uma leitura o menos desgastante possível. Sem 

dúvidas diferentes elementos não puderam ser contemplados no corpo do texto, apesar de terem 

sido pesquisados e lidos. O esforço do capítulo 03 se caracteriza por uma síntese de todo um 

esforço de levantamento e leitura bibliográfica sobre a história do Brasil. 

 Entender nem que seja rapidamente o processo de colonização brasileira foi 

fundamental para que se entendesse de modo mais amplo a questão do debate civilizacional no 

mundo como um todo. Os caminhos pelos quais a configuração social e racial brasileira se 

deram contemplaram todo um movimento internacional de expansão da influência europeia, de 

expansão do domínio europeu e da subjugação de populações nativas tanto nas Américas quanto 

em África, os processos de migração forçada da população africana para as Américas, os 

diferentes fluxos comerciais e populacionais entre diferentes povos e nações. Após entender 

basicamente esses diferentes processos, foi possível pensar no caso brasileiro ainda mais em 

específico. Para isso foi necessário se pensar na dinâmica regional, na questão do Haiti, nas 

revoltas escravas, nas lutas pela emancipação territorial, na mudança dos paradigmas 

internacionais que se deram a partir da Revolução Francesa, dentre outras questões. 

A partir disso, a reflexão sobre vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil após os 

desgastes em relação à França e o estreitamento dos laços com a Inglaterra trouxe elementos 

mais palpáveis para se pensar a relação entre civilização e raça. A busca pela modernização do 

Rio de Janeiro pela Corte Real envolveu todo um processo de se repensar a infraestrutura 

urbana, de se criar instituições e órgãos mais centralizados e robustos, de se fortificar a questão 

da polícia através da criação de novos regimentos criminais e da criação da Guarda Nacional 

caracterizou o Rio de Janeiro enquanto Metrópole. Intrínseco a esse processo estava a 

dissolução e afastamento da população negra nos espaços mais visíveis da cidade. A pujança 
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de manifestações culturais negras e a própria existência do corpo negro seja escravizado ou 

liberto incomodava fortemente a Corte Real que não poderia, dessa maneira, afirmar que a 

Metrópole era sim um contexto civilizado. Nessa época, mais do que os pressupostos 

científicos, a justificativa religiosa e a percepção social comum da inferioridade dos pretos 

escravizados e libertos pautavam o pensamento corrente do Estado português que fincava chão 

na cidade do Rio de Janeiro. A continuidade de se pensar sobre o Brasil enquanto Império, as 

concessões que foram realizadas no tocante à política externa, as movimentações pelo 

branqueamento da população nacional revelaram a necessidade de se considerar, minimamente, 

as questões raciais como fatores relevantes em relação ao Brasil. 

 Ao mesmo tempo, entretanto, o fato de o Brasil ter uma população majoritariamente 

negra não impediu de modo algum que o país fosse rapidamente reconhecido 

internacionalmente. A continuidade de uma elite política com traços estreitos com Portugal 

trazia uma forte legitimidade para o país que se proclamou independência em 1822. As relações 

quase que já independentes com a Inglaterra fortalecia essa perspectiva, bem como o 

protagonismo regional que ali já se buscava alicerçar. A não-ruptura política e cultural foram 

fatores fundamentais para o reconhecimento brasileiro, mas, mais do que isso, esse quadro 

simboliza que o que aconteceu com o Brasil não foi o que aconteceu com o Haiti. Com a 

revolução escrava haitiana, os escravizados tomaram o poder do país que despontava em 

questões comerciais. Os constantes embargos, boicotes e afastamentos políticos mostravam a 

posição firme da Sociedade Internacional Europeia a quaisquer ações que ferissem os princípios 

de legitimidade que eram ali ancorados e mutualmente compartilhados. Entender o 

reconhecimento internacional rápido do Brasil passa, portanto, por entender a neutralização 

violenta de movimentações emancipatórias das populações escravas. 

 O capítulo ainda trouxe questões mais do que relevantes sobre a eugenia no país, a 

penetração dessas ideias e como elas se tornavam cada vez mais impactantes para se pensar a 

realidade brasileira. A imagem mestiça que o Brasil possuía destoava das pretensões nacionais 

e internacionais do que se consideraria o progresso de alguma sociedade. Pensar nesses grandes 

nexos internacionais científicos em torno da percepção sobre os estudos sobre populações no 

fim do século XIX e início do século XX pode ser importante para entender alguns outros 

processos históricos tanto locais quanto globais. 

Finalmente, este capítulo, capítulo 04, fez o esforço de tecer os sete grandes 

direcionamentos e conclusões a respeito da pesquisa como um todo: a)  As ideias de raça e 

racismo são constitutivas do discurso civilizatório; b) o discurso racial e a supremacia europeia; 
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c) A Escola Inglesa e a lacuna do pensamento sobre a expansão para as Américas; d) Raça e 

Relações Internacionais é um campo a ser mais desenvolvido; e) As teorias decoloniais são um 

campo a ser desenvolvido dentro das RI; f) A configuração socio-racial brasileira não impediu 

o reconhecimento internacional do país; g) A Sociedade Internacional e a equalização das 

assimetrias raciais. 

Como apontado durante essas considerações finais e no trabalho como um todo, essas 

percepções são resultados que podem e devem ser questionados, tensionados, repensados e 

reinterpretados, buscando a produção de um conhecimento que seja ainda mais preciso tanto 

em relação a interpretação quanto metodologicamente. São esforços iniciais de se pensar 

determinadas questões que surgem e surgiram no processo de desenvolvimento da pesquisa. 

Dentre as muitas conclusões, é torna-se importante dizer, portanto, da relevância das variáveis 

Raça e Racismo para se pensar as Relações Internacionais – racializar o campo de estudos - e 

as múltiplas possibilidades que esse campo de estudos podem vir a ter nos anos que se seguem. 

A criação de um campo de Relações Internacionais mais amplo e, até mesmo, mais equitativo, 

podem passar pela interpretação dos fenômenos sociais cotidianos à luz de olhares não-

hegemônicos de novas autoras, autores e novos protagonistas no fazer científico. 

O ânimo em relação a isso se dá não somente por esse trabalho em si. As discussões 

sobre raça e racismo a partir de um viés crítico já existem há mais de 100 anos e o campo de 

estudos das Relações Internacionais ainda é solo pouco habitado em relação a questão. São 

notórias as reflexões densas e, até mesmo, exaustivas, em relação ao papel da raça e do racismo 

em áreas que vão da psicologia à economia, passando pela geografia, sociologia, história, 

ciência política, letras, antropologia, demografia, administração, dentre outras. Dessa maneira, 

há múltiplas e incontáveis possibilidades de diálogo das Relações Internacionais com essas 

áreas, abrindo espaço tanto para contribuições conjuntas como material de leitura que sirva de 

inspiração cientifica.  
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