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A discussão sobre a questão racial, o racismo e as relações raciais no Brasil é complexa e 

particular, já que permeia uma diversidade de conceitos que remetem a práticas políticas e 

históricas. Além da vasta teorização, as interpretações feitas tamb

trataremos raça como categoria modelada em um alicerce biológico, como utilizado para 

embasar dominação e genocídios, trata

políticas, sociais e culturais (GOMES, 2005). Ao longo da

perceptível que analisar a questão racial é analisar a construção de identidades, a formação 

social brasileira, a realidade socioeconômica do país, e, também, analisar as relações sociais 

contemporâneas. 

 

Afinal, o Brasil configura

mundo, atrás apenas da Nigéria. Porém, apesar do fato exposto, a questão racial no país em 

muitos momentos de sua história política e social foi negligenciada, ou ganhou feições muito 

singulares, já que era divulgado, ainda no século XX, a imagem de uma ‘’democracia racial’’, 

de um país racialmente harmônico, em que a existência do racismo e todas as suas vertentes era 

negada. A ideia de um paraíso racial brasileiro foi variável, começando a se

apenas  a  partir  da  década  de  1950,

(1964-1985), período esse em que é constituído um dos movimentos mais relevantes para a 

construção identitária brasileira e a luta de combate ao racismo no país, o Movimento Negro 

Unificado (MNU), surgido no período de reabertura democrática, em 1978, o qu

debateu o racismo brasileiro de forma realista e pública (PEREIRA, 2013), e foi 

minuciosamente analisado ao longo da pesquisa, principalmente no que tange aos seus 
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Resumo 

A discussão sobre a questão racial, o racismo e as relações raciais no Brasil é complexa e 

particular, já que permeia uma diversidade de conceitos que remetem a práticas políticas e 

históricas. Além da vasta teorização, as interpretações feitas também são múltiplas. Aqui, não 

como categoria modelada em um alicerce biológico, como utilizado para 

embasar dominação e genocídios, trata-se, aqui, de pensá-la no âmbito de construções 

políticas, sociais e culturais (GOMES, 2005). Ao longo das pesquisas realizadas, tornou

perceptível que analisar a questão racial é analisar a construção de identidades, a formação 

social brasileira, a realidade socioeconômica do país, e, também, analisar as relações sociais 

configura-se como o segundo país com a maior população negra do 

mundo, atrás apenas da Nigéria. Porém, apesar do fato exposto, a questão racial no país em 

muitos momentos de sua história política e social foi negligenciada, ou ganhou feições muito 

es, já que era divulgado, ainda no século XX, a imagem de uma ‘’democracia racial’’, 

de um país racialmente harmônico, em que a existência do racismo e todas as suas vertentes era 

negada. A ideia de um paraíso racial brasileiro foi variável, começando a se

apenas  a  partir  da  década  de  1950,    mas  silenciada  durante  os  anos  do  Regime Militar

1985), período esse em que é constituído um dos movimentos mais relevantes para a 

construção identitária brasileira e a luta de combate ao racismo no país, o Movimento Negro 

Unificado (MNU), surgido no período de reabertura democrática, em 1978, o qu

debateu o racismo brasileiro de forma realista e pública (PEREIRA, 2013), e foi 

minuciosamente analisado ao longo da pesquisa, principalmente no que tange aos seus 
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A discussão sobre a questão racial, o racismo e as relações raciais no Brasil é complexa e 

particular, já que permeia uma diversidade de conceitos que remetem a práticas políticas e 

ém são múltiplas. Aqui, não 

como categoria modelada em um alicerce biológico, como utilizado para 

la no âmbito de construções 

s pesquisas realizadas, tornou-se 

perceptível que analisar a questão racial é analisar a construção de identidades, a formação 

social brasileira, a realidade socioeconômica do país, e, também, analisar as relações sociais 

se como o segundo país com a maior população negra do 

mundo, atrás apenas da Nigéria. Porém, apesar do fato exposto, a questão racial no país em 

muitos momentos de sua história política e social foi negligenciada, ou ganhou feições muito 

es, já que era divulgado, ainda no século XX, a imagem de uma ‘’democracia racial’’, 

de um país racialmente harmônico, em que a existência do racismo e todas as suas vertentes era 

negada. A ideia de um paraíso racial brasileiro foi variável, começando a ser desmantelada 

mas  silenciada  durante  os  anos  do  Regime Militar 

1985), período esse em que é constituído um dos movimentos mais relevantes para a 

construção identitária brasileira e a luta de combate ao racismo no país, o Movimento Negro 

Unificado (MNU), surgido no período de reabertura democrática, em 1978, o qual discutiu e 

debateu o racismo brasileiro de forma realista e pública (PEREIRA, 2013), e foi 

minuciosamente analisado ao longo da pesquisa, principalmente no que tange aos seus 



 

 
 

esforços de transnacionalização.

Desde a década de 1950, inúmeros mecanismos 

foram estabelecidos no âmbito das Nações Unidas. Por exemplo, a Convenção internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (sancionada pelo Governo 

brasileiro em 1969) e, também, a I e a II Co

respectivamente em 1978 e 1983, ambas dominadas pelas denúncias e esforços de combater o 

apartheid, regime institucional de segregação constituído em 1948. Infelizmente, esses 

mecanismos não obtiveram visibil

antirracista era uma retórica vazia, ainda propagava

falas de embaixadores brasileiros presentes na Conferência), e, ademais, havia uma grande 

distância entre o Estado e os Movimentos Sociais (TRAPP, 2013).

É na década de 1990 que a luta antirracista brasileira ganhou mais força e suporte. 

Afinal, é quando o Estado passa a assumir as demandas políticas da população negra, até na 

agenda internacional. O Estado, agora, (tinha que) receber e responder às pressões internas e 

externas sobre a questão racial. Mudaram

luta do MNU e de outros atores anti

com o contexto internacional renovado, de uma agenda anti racista manifestada a partir de 

2001 na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância correlata, em Durban, África do Sul , fortaleceu o debate sobre a

se implementar políticas voltadas na população negra e contra a desigualdade racial (SANTOS, 

2014) 

A Conferência de Durban representou um marco para o espectro da luta anti

brasileira, foi o momento em que criou

Movimento Negro e Estado. Um dos principais propósitos da Conferência era fornecer a uma 

opinião pública global, cada vez mais sensibilizada pelas intrincadas interações entre 

fenômenos distintos associados ao racismo, u

em torno do uso de instrumentos mais efetivos na luta contra suas manifestações 

contemporâneas. De um lado, representantes do governo brasileiro destacavam o progresso do 

país na superação dessa injustiça histó
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esforços de transnacionalização. 

Desde a década de 1950, inúmeros mecanismos internacionais de combate ao racismo 

foram estabelecidos no âmbito das Nações Unidas. Por exemplo, a Convenção internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (sancionada pelo Governo 

brasileiro em 1969) e, também, a I e a II Conferência Mundial contra o Racismo, em Genebra, 

respectivamente em 1978 e 1983, ambas dominadas pelas denúncias e esforços de combater o 

apartheid, regime institucional de segregação constituído em 1948. Infelizmente, esses 

mecanismos não obtiveram visibilidade pública no Brasil, afinal, a disposição brasileira na luta 

antirracista era uma retórica vazia, ainda propagava-se a falsa democracia racial (visível nas 

falas de embaixadores brasileiros presentes na Conferência), e, ademais, havia uma grande 

cia entre o Estado e os Movimentos Sociais (TRAPP, 2013). 

É na década de 1990 que a luta antirracista brasileira ganhou mais força e suporte. 

Afinal, é quando o Estado passa a assumir as demandas políticas da população negra, até na 

O Estado, agora, (tinha que) receber e responder às pressões internas e 

externas sobre a questão racial. Mudaram-se os discursos oficiais e as estruturas normativas. A 

luta do MNU e de outros atores anti-racistas- como as ONGs de mulheres negras

com o contexto internacional renovado, de uma agenda anti racista manifestada a partir de 

2001 na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância correlata, em Durban, África do Sul , fortaleceu o debate sobre a

se implementar políticas voltadas na população negra e contra a desigualdade racial (SANTOS, 

A Conferência de Durban representou um marco para o espectro da luta anti

brasileira, foi o momento em que criou-se um diálogo institucional -mesmo que forçado

Movimento Negro e Estado. Um dos principais propósitos da Conferência era fornecer a uma 

opinião pública global, cada vez mais sensibilizada pelas intrincadas interações entre 

fenômenos distintos associados ao racismo, um conjunto de subsídios normativos elaborados 

em torno do uso de instrumentos mais efetivos na luta contra suas manifestações 

contemporâneas. De um lado, representantes do governo brasileiro destacavam o progresso do 

país na superação dessa injustiça histórica, enquanto, por outro lado, líderes, ativistas, 
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internacionais de combate ao racismo 

foram estabelecidos no âmbito das Nações Unidas. Por exemplo, a Convenção internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (sancionada pelo Governo 

nferência Mundial contra o Racismo, em Genebra, 

respectivamente em 1978 e 1983, ambas dominadas pelas denúncias e esforços de combater o 

apartheid, regime institucional de segregação constituído em 1948. Infelizmente, esses 

idade pública no Brasil, afinal, a disposição brasileira na luta 

se a falsa democracia racial (visível nas 

falas de embaixadores brasileiros presentes na Conferência), e, ademais, havia uma grande 

É na década de 1990 que a luta antirracista brasileira ganhou mais força e suporte. 

Afinal, é quando o Estado passa a assumir as demandas políticas da população negra, até na 

O Estado, agora, (tinha que) receber e responder às pressões internas e 

se os discursos oficiais e as estruturas normativas. A 

como as ONGs de mulheres negras2-, juntamente 

com o contexto internacional renovado, de uma agenda anti racista manifestada a partir de 

2001 na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância correlata, em Durban, África do Sul , fortaleceu o debate sobre as necessidades de 

se implementar políticas voltadas na população negra e contra a desigualdade racial (SANTOS, 

A Conferência de Durban representou um marco para o espectro da luta anti-racista 

mesmo que forçado- entre 

Movimento Negro e Estado. Um dos principais propósitos da Conferência era fornecer a uma 

opinião pública global, cada vez mais sensibilizada pelas intrincadas interações entre 

m conjunto de subsídios normativos elaborados 

em torno do uso de instrumentos mais efetivos na luta contra suas manifestações 

contemporâneas. De um lado, representantes do governo brasileiro destacavam o progresso do 

rica, enquanto, por outro lado, líderes, ativistas, 



 

 
 

movimentos e ONGs sublinharam as muitas coisas que deveriam ser feitas(THOMAS; 

NASCIMENTO, 2003). O governo não podia silenciar mais a voz e a demanda negra: agora 

ela tinha respaldo internacional, e escu

externa e interna. 

 

Sugerida pelo embaixador José L. Alves, a Conferência teve como relatora uma 

mulher negra brasileira, Edna Roland, a qual declarou que ‘’(..) houve uma compreensão de 

que, derrotado o apartheid na África do Sul, o Brasil era o próximo front. O Brasil deveria ser 

a bola da vez, do ponto de vista de luta contra o racismo e a discriminação racial” (apud 

ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 361). Diante das pesquisas feitas, percebe

importância histórica da Conferência foi também de ordem simbólica, o Movimento Negro 

Brasileiro estava indo para a África, ou retornando, se pensarmos na ideia polissêmica de 

África que o Movimento utiliza para construir a identidade negra desde a década de 19

(TRAPP, 2013). Aqui, África aparece como um imaginário para dar combustível na 

construção de uma identidade negra e dar sentido para sua própria luta, que mesmo com a 

diáspora, tem necessidade pujante de juntar o que foi disperso.

Dessa forma, compreender a participação brasileira na Conferência é entender a história do 

anti-racismo no país, especialmente em relação a transnacionalização do Movimento Negro e o 

colapso da ideologia da democracia racial. Pretendeu

analisar as simbologias, representações e identidades, atos e atores envoltos no primeiro 

momento em que o governo brasileiro assume para o internacional a desigualdade racial 

presente no país. Quais são as simbologias que a Conferência carrega para a luta 

Esses atos e representações determinaram efeitos contínuos para o antirracismo? Esse novo 

mapa político construído se mantém?

Para responder essas indagações, a escolha da abordagem teórica das Relações 

Internacionais mais apropriada para 

raça como uma representação, uma categoria política e uma construção social de forte presença 

em países com forte passado colonial e escravocrata, como é o caso brasileiro, em que a 

identidade negra e a necessidade pujante de se juntar o que foi disperso pela diáspora vem à 
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movimentos e ONGs sublinharam as muitas coisas que deveriam ser feitas(THOMAS; 

NASCIMENTO, 2003). O governo não podia silenciar mais a voz e a demanda negra: agora 

ela tinha respaldo internacional, e escutá-la era uma obrigação e uma garantia de legitimidade 

Sugerida pelo embaixador José L. Alves, a Conferência teve como relatora uma 

mulher negra brasileira, Edna Roland, a qual declarou que ‘’(..) houve uma compreensão de 

o apartheid na África do Sul, o Brasil era o próximo front. O Brasil deveria ser 

a bola da vez, do ponto de vista de luta contra o racismo e a discriminação racial” (apud 

ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 361). Diante das pesquisas feitas, percebe

tância histórica da Conferência foi também de ordem simbólica, o Movimento Negro 

Brasileiro estava indo para a África, ou retornando, se pensarmos na ideia polissêmica de 

África que o Movimento utiliza para construir a identidade negra desde a década de 19

(TRAPP, 2013). Aqui, África aparece como um imaginário para dar combustível na 

construção de uma identidade negra e dar sentido para sua própria luta, que mesmo com a 

diáspora, tem necessidade pujante de juntar o que foi disperso. 

er a participação brasileira na Conferência é entender a história do 

racismo no país, especialmente em relação a transnacionalização do Movimento Negro e o 

colapso da ideologia da democracia racial. Pretendeu-se, com a pesquisa realizada, discutir e 

nalisar as simbologias, representações e identidades, atos e atores envoltos no primeiro 

momento em que o governo brasileiro assume para o internacional a desigualdade racial 

presente no país. Quais são as simbologias que a Conferência carrega para a luta 

Esses atos e representações determinaram efeitos contínuos para o antirracismo? Esse novo 

mapa político construído se mantém?.  

Para responder essas indagações, a escolha da abordagem teórica das Relações 

Internacionais mais apropriada para a temática foi a literatura pós-colonial, diante da relação de 

raça como uma representação, uma categoria política e uma construção social de forte presença 

em países com forte passado colonial e escravocrata, como é o caso brasileiro, em que a 

negra e a necessidade pujante de se juntar o que foi disperso pela diáspora vem à 
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movimentos e ONGs sublinharam as muitas coisas que deveriam ser feitas(THOMAS; 

NASCIMENTO, 2003). O governo não podia silenciar mais a voz e a demanda negra: agora 

la era uma obrigação e uma garantia de legitimidade 

Sugerida pelo embaixador José L. Alves, a Conferência teve como relatora uma 

mulher negra brasileira, Edna Roland, a qual declarou que ‘’(..) houve uma compreensão de 

o apartheid na África do Sul, o Brasil era o próximo front. O Brasil deveria ser 

a bola da vez, do ponto de vista de luta contra o racismo e a discriminação racial” (apud 

ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 361). Diante das pesquisas feitas, percebe-se que a 

tância histórica da Conferência foi também de ordem simbólica, o Movimento Negro 

Brasileiro estava indo para a África, ou retornando, se pensarmos na ideia polissêmica de 

África que o Movimento utiliza para construir a identidade negra desde a década de 1970 

(TRAPP, 2013). Aqui, África aparece como um imaginário para dar combustível na 

construção de uma identidade negra e dar sentido para sua própria luta, que mesmo com a 

er a participação brasileira na Conferência é entender a história do 

racismo no país, especialmente em relação a transnacionalização do Movimento Negro e o 

se, com a pesquisa realizada, discutir e 

nalisar as simbologias, representações e identidades, atos e atores envoltos no primeiro 

momento em que o governo brasileiro assume para o internacional a desigualdade racial 

presente no país. Quais são as simbologias que a Conferência carrega para a luta antirracista? 

Esses atos e representações determinaram efeitos contínuos para o antirracismo? Esse novo 

Para responder essas indagações, a escolha da abordagem teórica das Relações 

colonial, diante da relação de 

raça como uma representação, uma categoria política e uma construção social de forte presença 

em países com forte passado colonial e escravocrata, como é o caso brasileiro, em que a 

negra e a necessidade pujante de se juntar o que foi disperso pela diáspora vem à 



 

 
 

tona na luta antirracista. No presente trabalho, fez

Primeiramente, a fim de compreender a mutabilidade que a questão racial e o con

perpassou, a leitura de Ivan Hannaford, Lilia Moritz e  Kabengele Munanga  foi essencial. No 

que tange à construção e influência do Movimento Negro Unificado( MNU) na PEB, fez

análise e leitura das obras de Amilcar Pereira e David Covin, e, 

africano-brasileiras e o espaço da questão racial, temática ainda marginalizada na academia de 

Relações Internacionais, analisou

documentos produzidos nas Conferências sobr

como a já citada Conferência de Durban.

Tratar da questão racial expressa nos discursos do Estado, das políticas externas e 

internas, dos movimentos sociais mais ou menos organizados, é portanto compartilhar d

desafio de recolocar em questão as relações e lutas sociais para além de suas fronteiras 

internas, e também discutir as técnicas de produção de localizações, sujeitos e sentidos, no 

exercício crítico das influências, tensões, negociações, relações em sum

exteriores, na produção, reprodução ou desconstrução de assimetrias sociais na sociedade 

brasileira. , dessa desigualdade racial e sua dimensão na sociedade brasileira. Ademais, além 

de analisar a Conferência a partir dessas perspectivas, uma 

limitações é necessária diante da grande demanda da população negra em garantir seus 

direitos, ainda -recorrentemente
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tona na luta antirracista. No presente trabalho, fez-se uso de fontes primárias e secundárias. 

Primeiramente, a fim de compreender a mutabilidade que a questão racial e o con

perpassou, a leitura de Ivan Hannaford, Lilia Moritz e  Kabengele Munanga  foi essencial. No 

que tange à construção e influência do Movimento Negro Unificado( MNU) na PEB, fez

análise e leitura das obras de Amilcar Pereira e David Covin, e, por fim, sobre as relações 

brasileiras e o espaço da questão racial, temática ainda marginalizada na academia de 

Relações Internacionais, analisou-se teses brasileiras de mestrado e doutorado, e, também, 

documentos produzidos nas Conferências sobre igualdade racial em que o Brasil participou, 

como a já citada Conferência de Durban. 

Tratar da questão racial expressa nos discursos do Estado, das políticas externas e 

internas, dos movimentos sociais mais ou menos organizados, é portanto compartilhar d

desafio de recolocar em questão as relações e lutas sociais para além de suas fronteiras 

internas, e também discutir as técnicas de produção de localizações, sujeitos e sentidos, no 

exercício crítico das influências, tensões, negociações, relações em sum

exteriores, na produção, reprodução ou desconstrução de assimetrias sociais na sociedade 

brasileira. , dessa desigualdade racial e sua dimensão na sociedade brasileira. Ademais, além 

de analisar a Conferência a partir dessas perspectivas, uma crítica concepção de suas 

limitações é necessária diante da grande demanda da população negra em garantir seus 

recorrentemente-negados na vida em sociedade. 
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se uso de fontes primárias e secundárias. 

Primeiramente, a fim de compreender a mutabilidade que a questão racial e o conceito em si 

perpassou, a leitura de Ivan Hannaford, Lilia Moritz e  Kabengele Munanga  foi essencial. No 

que tange à construção e influência do Movimento Negro Unificado( MNU) na PEB, fez-se 

por fim, sobre as relações 

brasileiras e o espaço da questão racial, temática ainda marginalizada na academia de 

se teses brasileiras de mestrado e doutorado, e, também, 

e igualdade racial em que o Brasil participou, 

Tratar da questão racial expressa nos discursos do Estado, das políticas externas e 

internas, dos movimentos sociais mais ou menos organizados, é portanto compartilhar do 

desafio de recolocar em questão as relações e lutas sociais para além de suas fronteiras 

internas, e também discutir as técnicas de produção de localizações, sujeitos e sentidos, no 
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