
Entre Áfricas e Brasis: heranças e desafios 

Quando eu era criança, aprendi na escola que o Brasil era um gigante, porém 

adormecido. Na adolescência, eu ouvia dizer que o Brasil vivia à beira do abismo, e, 

segundo um cronista carioca, o país só não caía nesse abismo porque era maior do 

que ele. Ainda no campo das recordações, vale lembrar o que um colega angolano me 

contou: quando era criança, na época colonial, o seu avô dizia que os seus ancestrais, 

um dia, surgiriam das profundezas da terra, onde dormiam, e viriam acabar com a 

dominação/exploração colonialista. 

Identificamos essa mesma crença nos versos do poeta moçambicano Rui 

Noronha, que no inicio da década de 30, do século passado, clamava: “Desperta 

África. O teu dormir já foi mais do que terreno...” 

Das reminiscências da infância à poesia encontro essas metáforas do 

“acordar”, do “despertar”, do “sair do adormecimento” e do “torpor”, que podem ser 

lidas, principalmente, sob a perspectiva da transformação, da mudança. Se na década 

de 1970, transformar era igual a revolucionar, ou seja, subverter; hoje, nessa nossa 

contemporaneidade, o mudar está próximo a criar, como alternativa à situação 

existente, como saída, ou seja, construir o novo, o inédito.  Inventar, a partir do entre-

lugar, do intervalar, um lugar dúbio, difícil de definir e nomear, de onde se espera que 

venha outra coisa. Nesse sentido, talvez pudéssemos dizer que o gigante brasileiro 

está se espreguiçando, levemente começou a abrir os olhos! Quem sabe o que ele já 

pode enxergar? 

Por outro lado, os ancestrais africanos já estão acordados, mas perplexos, se 

perguntando, assim como o historiador africano Ki-Zerbo: até quando África? Para 

quando África? 

No campo dos Estudos Africanos no Brasil uma grande diferença já pode ser 

detectada. Antes, falar em africano significava estudar somente aquele sofrido agente 

de um passado longínquo, que um dia chegou na condição de escravo às praias 

brasileiras. Os tempos mudaram, as pesquisas sobre os africanos no Brasil ganharam 

perspectivas bem mais abrangentes. Começamos a ter maior intimidade com aquelas 

categorias, até então difusas dos “africanos” e da “África”, embora ainda muito se fale 

do continente como um todo indistinto. Contudo, já temos modos diversificados de 

falar de africanos no Brasil. Já se estuda categorias menos abrangentes, mais 

localizadas; já percebemos a diferença entre cabo-verdianos, angolanos, guineenses, 

moçambicanos.  

Ainda resta uma longa caminhada para a formação de uma massa crítica, 

que possa gerar uma produção específica sobre os Estudos Africanos com um perfil 

próprio do Brasil.  



Por enquanto, o despertar do Brasil para África evidencia o distanciar-se da 

representação mítica, imaginada, edênica ou então do lugar de fome, miséria e 

guerras. Apesar de ainda estarmos “num clima de moda” ou de “descoberta” de 

estudar África, muitas coisas vão ficar e outras tantas perecerão, como toda moda.  

Hoje se pode falar em tendências dessa área de estudos sobre o continente 

que ainda está em construção no nosso país. Com todo esse panorama, ainda débil e 

ao mesmo tempo dinâmico, trabalhos criativos, com seus enfoques especialíssimos, 

estão sendo produzidos, enriquecendo os estudos africanos no meio acadêmico 

brasileiro. Uma das ênfases tem sido a análise dos africanos que vivem atualmente 

em nosso país (agora não só aqueles que vieram nos barcos negreiros ou seus 

descendentes), trata-se dos que por vários motivos convivem conosco e que, dessa 

maneira, também propiciam a criação de um imaginário sobre eles. Afinal, o que 

significa ser estrangeiro negro no Brasil? Como o fato de morar no Brasil trouxe/traz 

modificações nas percepções deles mesmos, enquanto jovens cabo-verdianos, 

angolanos, moçambicanos, guineenses e santomenses? De como, por exemplo, eles, 

africanos, têm em seus imaginários as representações de nós brasileiros. Ou ainda: de 

como suas memórias, habitadas por seus ancestrais, combinam com suas vivências 

brasileiras? Como estrangeiros, passam por experiências de sociabilidade que fixam 

neles a situação de estrangeiros no Brasil. A migração seria um estado sem escolha, 

enquanto ser estudante no Brasil é resultado de uma vontade autônoma. O comum 

entre esses jovens seria o “vivenciar os efeitos do processo imigratório sobre tudo e 

todos que, como imigrantes, estrangeiros e negros, estudantes ou não,” estão frente a 

uma fronteira, em que se colocam problemas identitários. Em processo e em 

negociação, as identidades fluem sem uma fixação, mas estão continuamente 

expostas às hierarquizações, embriões das subordinações. Na verdade, essas 

transformações são faces diferentes com abordagens distintas de um mesmo 

fenômeno: o Brasil contemporâneo. 

 Apesar de a produção do saber sobre África em nosso país estar voltada, 

sobretudo, para os países africanos de língua portuguesa, uma porção do continente 

tornou-se preocupação de um número maior de acadêmicos brasileiros. Éramos tão 

poucos e agora esse grupo se ampliou fabulosamente. Um Brasil que ao falar de si, 

fala da África, não só de um passado distante, mas de uma contemporaneidade do 

continente, sua inserção no cenário internacional, suas conexões num mundo 

globalizado. Estão estes estudos virados para a problemática da globalização, 

migração e mobilidade de população. Pertencem a uma lógica da ordem das 

desigualdades, em diálogo com uma ordem local, produto da solidariedade. 

 



Novos instrumentos de navegação serão necessários ao “gigante pela 

própria natureza”, para que possamos nos guiar na travessia do Atlântico, não mais a 

bordo dos nefastos navios negreiros, mas nos barcos da relação solidária. Para essa 

empreitada, parafraseando o sociólogo português, sabemos que o saber é limitado, 

mas a ignorância é infinita, então munidos da nossa “douta ignorância”, aquela 

consciência de que sabemos que não sabemos, estamos prontos a criar um lugar 

especial, novo na relação com essa África de Língua Oficial Portuguesa. Uma língua 

que é a mesma, mas não é a mesma. Um Brasil com um legado africano que não nos 

torna africanos, mas apenas herdeiros. A cultura, a maneira de ser e estar, que veio 

com os africanos escravizados que atravessaram o Atlântico, aqui foi reconstruída, 

apropriada de maneira local e se tornou outra coisa. Não somos irmãos dos africanos, 

mas primos. Se cairmos na concepção brasileira do termo, primo é um parente um 

pouco mais distante do que irmão. Se entrarmos nos muitos sentidos africano dessa 

relação de parentesco, por vezes não passaremos de um parente longínquo, outras, 

alçaremos um lugar muito mais privilegiado no universo cultural africano, localizado 

nas redes de parentescos e linhagens.    

Dentro das novas perspectivas, “nesse mundão” que é o Brasil, estão várias 

iniciativas. No campo universitário, o melhor exemplo é uma Universidade em 

construção, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia e Afro-Brasileira, 

a Unilab. Uma Universidade Federal Brasileira que é igual às outras, mas não é a 

mesma coisa. Então tem uma singularidade, que a tornará diferente. O desafio será 

criar essa marca que permitirá fundar um lugar com nova abordagem, com lentes mais 

lapidadas na prospecção do universo africano. Um lugar situado entre o presente e o 

futuro, num movimento de construção e desconstrução. 

Dificuldades? Muitas, eu diria. Dentre elas, a tradição, que ainda permanece 

em vigor, de estudar o continente, de escrever sobre a África sem destacar os 

espaços de atuação onde se visualizam as ações africanas, o que, sem dúvida, torna 

difícil perceber uma autonomia (agency) e uma identidade africanas. O que, 

infelizmente, está ainda em vigor é a permanência daquilo que o pensador africano, 

Mudimbe, chama de A biblioteca colonial, não uma biblioteca física, mas um esquema 

de pensamento enraizado no saber e no poder colonialista.  

O que pensam os brasileiros sobre esse “colonial”? Parece não pertencer ao 

mundo dos Brasis, são séculos de distâncias, que nos separam dessa vivência 

colonial. Contudo, nesses novos tempos, nos elegemos a um lugar especial na relação 

sul-sul, justamente por possuirmos “problemas“ semelhantes a esses países africanos, 

ex-coloniais.  



Nessa seqüência das minhas preocupações, acrescento algumas atitudes 

dúbias que podem vir a sombrear as boas vontades de “trabalhar com África”. No 

ímpeto de criar uma nova face para a África, esquecemos que a nossa boa vontade 

não substitui a ação dos próprios africanos na construção de seus países e mundos. 

Estou insinuando a tendência que acompanham as boas vontades de “trabalhar com 

África”, como: vamos levar o conhecimento até eles, sem nenhuma contra partida, 

porque deles nada temos a aprender.  

 

E afinal, o que pensam os africanos, dos países de língua oficial portuguesa, 

sobre  nós, brasileiros? 

Um pouco da tradução africana do Brasil, pode ser vista, mediada pela fala 

da diferença irredutível, no exemplo que trago aqui, na poesia do cabo-verdiano Jorge 

Barbosa: no poema “Você Brasil”. Ainda que publicado em 1956, pode-se dizer que o 

poema traduz traços que ainda permanecem: uma admiração pela extensão territorial 

de nosso país e uma reflexão sobre as semelhanças. 

 

 

Você Brasil – Jorge Barbosa 

 

Eu gosto de Você Brasil, 

Porque Você é parecido com a minha terra. 

Eu bem sei que Você é um mundão e que a minha terra são dez ilhas perdidas no 

Atlântico, 

Sem nenhuma importância no mapa. (...) 

 

Você , Brasil, é parecido com a minha terra, 

As secas do Ceará são as nossas estiagens, 

Com a mesma intensidade de dramas e renúncias. 

Mas há no entanto uma diferença: 

é que os seus retirantes 

têm léguas sem conta para fugir dos flagelos, 

ao passo que aqui nem chega a haver os que fogem 

porque seria para se afogarem no mar.... 

 

Eu gostava enfim de o conhecer de mais de perto 

e Você veria como sou um bom camarada. 

 



Havia então de botar uma fala 

ao poeta Manuel  Bandeira 

de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima 

para ver como é que a poesia receitava 

este meu fígado tropical cansado 

Havia de falar como Você 

Com um i no si 

- “si faz favor”, 

de trocar sempre  os pronomes para antes dos verbos 

“ mi dá um cigarro?” 

Mas tudo isso são cousas impossíveis 

 – Você sabe? Impossíveis 


