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Resumo 

A presente pesquisa se propõe a analisar a intersecção entre raça, racismo e 

desenvolvimento nas Relações Internacionais (RI). Partindo das discussões 

sobre raça e racismo nas teorias das RI, procuramos entender como os 

processos de modernização e desenvolvimento produziram exclusões raciais 

nos níveis nacional e internacional. Para tal, o trabalho parte de uma leitura 

racializada de mundo, que indexa o Norte Global/Ocidente à branquitude – 

baseada nas contribuições Decoloniais e Pós-Coloniais – buscando evidenciar 

a associação entre ideários racistas e as noções de desenvolvimento. Nossa 

hipótese é que as concepções e práticas de modernização, progresso e 

desenvolvimento, tal como foram formuladas e executadas desde premissas 

eurocêntricas e ocidentais, produziram e perduraram exclusões raciais das 

populações não-brancas. No primeiro capítulo, estabelecemos a importância 

das discussões sobre raça e racismo para as Relações Internacionais, sua 

importância para a formação da disciplina e o racismo presente nas teorias de 

RI. No segundo, apresentamos a relação entre as RI e desenvolvimento, assim 

como sua importância para o campo, e investigamos tais processos de 

exclusões produzidas pelos processos de modernização e desenvolvimento 

tanto a nível internacional. No terceiro capítulo, continuamos tais 

investigações, dessa vez no âmbito doméstico, olhando para o Brasil, e 

apresentamos também alternativas ao desenvolvimento baseados em 

cosmologias não-brancas. Nessa pesquisa, fomos capazes de encontrar fortes 

indícios da aproximação de ideários racistas e noções de modernização e 

desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Raça, Racismo, Desenvolvimento, Modernização, Teorias das 

Relações Internacionais 

 

 



   
 

 
 7 

 

Abstract 

This research aims to analyze the intersection between race, racism and 

development in International Relations (IR). Based on discussions about race and 

racism in IR theories, we sought to understand how modernization and development 

processes produced racial exclusions at the national and international levels. To this 

end, the work utilizes a racialized reading of the world, which indexes the Global 

North/West to whiteness – based on Decolonial and Postcolonial contributions – 

seeking to highlight the association between racist ideas and the ideas of 

development. Our hypothesis is that the conceptions and practices of 

modernization, progress and development, as formulated and executed from 

Eurocentric and Western premises, produced and persisted racial exclusions from 

non-white populations. In the first chapter, we establish the importance of 

discussions on race and racism for International Relations, its importance for the 

formation of discipline and the racism present in IR theories. In the second, we 

present the relationship between IR and development, as well as its importance for 

the field, and investigate such exclusion processes produced by modernization and 

development internationally. In the third chapter, we continue such investigations, 

this time in the domestic sphere, looking at Brazil, and we also present alternatives 

to development based on non-white cosmologies. In this research, we were able to 

find strong evidence of the approximation of racist ideas and notions of 

modernization and development. 

 

 

Keywords: Race, Racism, Development, Modernization, Theories of International 

Relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o conceito de “desenvolvimento” 

vem sendo um dos mais importantes temas para as Relações 

Internacionais, no que diz respeito tanto a prática, quanto ao estudo da 

disciplina. O surgimento das preocupações acerca dessa temática foi de tal 

grau de importância que foi considerado responsável pela inauguração de 

uma nova forma de se pensar, e fazer, as RI e a Política Internacional 

(RIST, 2008, págs.69, 71, 72).  

A busca e a crença no desenvolvimento, e no que poderia ser alcançado 

através dele, foi característica dos países do então chamado “Terceiro 

Mundo” durante boa parte do século XX. À época, qualquer política - não 

importando qual fosse - feita em nome do desenvolvimento se tornava 

aceitável, mesmo que, na prática não estivesse atingindo tal objetivo (RIST, 

2007, pág.486). Algo curioso, mas compreensível quando levamos em 

consideração que, à época, não havia consenso sobre o significado de 

“desenvolvimento”, existindo poucas tentativas de construção de uma 

definição para termo (HAYTER, 2005, pág.89). Isso, no entanto, não 

impediu que o mesmo se popularizasse. 

O desenvolvimento se tornou uma das principais preocupações de Estados 

e Instituições Internacionais, que desde o século passado vem mobilizando 

esforços no intuito de auxiliar e promover o desenvolvimento das nações 

conhecidas como subdesenvolvidas. Um dos principais temas atrelados à 

pauta atualmente são as questões ambientais. É através dessa intersecção 

que surge o desenvolvimento sustentável, um dos principais objetivos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para esse século representado 

pela Agenda 2030. 

A temática é também de extrema importância para o Brasil. Em âmbito 

doméstico, a preocupação com o desenvolvimento da nação já estava 

presente entre as elites nacionais desde o século XIX (COSTA E SILVA, 

2003, pág.6). Os maiores expoentes dos esforços desenvolvimentistas no 
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país, no entanto, se dão ao longo do século XX, durante os governos de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek. Sendo durante o mandato desse 

primeiro que o país recebeu a alcunha de “país do futuro”. 

Apesar dos grandes esforços desempenhados para desenvolver o país, e 

de progressos atingidos nesse sentido – como a entrada do país no círculo 

das dez maiores economias do mundo, o reconhecimento internacional do 

Brasil como uma “nação em desenvolvimento” e a redução das 

desigualdades e, principalmente, da extrema pobreza registradas na 

primeira década dos anos 2000 (THADEU, 2016) – o país, passa, agora, 

por uma onda de retrocessos e aparenta ainda estar longe de atingir seu 

objetivo de se tornar desenvolvido. 

Ao mesmo tempo que o mundo tem observado a renovação das discussões 

acerca do desenvolvimento – através da pauta ambiental, da Agenda 2030 

e dos esforços em prol do desenvolvimento sustentável – ele também vem 

sendo sacudido pelo fortalecimento de movimentos raciais, que exigem, 

dentre outras coisas, o reconhecimento de suas humanidades e de seus 

direitos, assim como o fim das violências infligidas a eles, muitas vezes, 

pelos seus respectivos Estados. 

Por um lado, pode-se destacar as articulações de povos indígenas que 

oferecem resistência a projetos econômicos, de infraestrutura e de 

desenvolvimento que acarretam severa degradação ambiental – o que 

impacta fortemente essas populações, prejudicando sua sobrevivência a 

continuidade de suas práticas culturais. 

Por outro, tem-se as mobilizações de movimentos negros, que têm como 

uma de suas principais preocupações e frentes de ação a brutalidade 

policial contra a população negra, assim como prisões arbitrárias desses 

últimos, que vitimam uma parcela significativa das populações negras ao 

redor do mundo anualmente. 

O cenário enfrentado por essas populações não-brancas, assim como as 

lutas empreendidas pelas mesmas, é reconhecido pela própria ONU. A 

mesma não só declarou os indígenas como os melhores defensores da 

natureza, como estabeleceu a década de 2015-2024 como a década da 

instituição para os afrodescendentes, na qual busca empreender e 
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incentivar estudos e medidas que contribuam para visibilização e 

erradicação das dificuldades que enfrentam as populações negras. 

Tendo isso em vista, a presente pesquisa se propõe a analisar a 

intersecção entre raça, racismo e desenvolvimento. Partindo das 

discussões sobre raça e racismo nas Relações Internacionais, busco 

entender como o processo de desenvolvimento produziu exclusões raciais 

a nível nacional e internacional.  

Quanto a esse objetivo, a pesquisa buscou colocar em evidência a 

associação entre ideários racistas e as noções de desenvolvimento. Nossa 

hipótese é que as concepções e práticas de modernização, progresso e 

desenvolvimento, tal como foram formuladas e executadas desde 

premissas eurocêntricas e ocidentais, produziram e perduraram exclusões 

raciais das populações não-brancas.  

A relevância dessa pesquisa se dá não só pelo contexto previamente 

destacado – tanto desenvolvimento quanto questões raciais vem sendo de 

grande importância tanto a nível doméstico, quanto internacional – mas 

também em razão do fato do recorte utilizado nessa pesquisa ser ainda 

pouco explorado (White, 2002, págs.407-418; SHILLIAM, 2014, 1-13; 

KOTHARI, 2006, págs.9-26). 

Para tanto, a pesquisa foi dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, 

introduzo os debates sobre raça e racismo nas Relações Internacionais e 

discuto como, apesar de questões raciais serem intrínsecas para o 

surgimento da disciplina, elas foram excluídas e apagadas do campo que, 

por muito tempo, resistiu à incorporação dessas temáticas. Ademais, 

apresento uma chave de análise racializada do internacional – que indexa 

branquitude ao Norte Global/Ocidente – que nos permite enxergar como o 

racismo e o colonialismo são elementos importantes da construção das 

hierarquias do sistema internacional, assim como de sua permanência. 

No segundo capítulo, abordo a importância do desenvolvimento para as 

Relações Internacionais e como preconcepções de superioridade racial dos 

brancos está imbuído no sentido que se dá ao termo “desenvolvimento”, 

assim como na sua prática, desde o seu surgimento. Partindo da chave de 

análise racializada apresentada no capítulo anterior, exponho como o 
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desenvolvimento das nações brancas/do Norte Global se deu através da 

exploração das nações não-brancas/do Sul Global. Nesse capítulo, abordo 

também como esse processo, que ajudou a forjar as hierarquias do sistema 

internacional, é mantido na contemporaneidade através dos projetos de 

auxílio ao desenvolvimento do Banco Mundial e outras instituições às 

nações não-brancas/do Sul, que são fortemente baseados em concepções 

racistas. 

Já no terceiro capítulo, me volto para o Brasil para compreender como o 

processo de desenvolvimento do país produziu, em seu decorrer, 

exclusões raciais de povos não-brancos. Nesse capítulo, apresento 

também duas visões alternativas de desenvolvimento criadas a partir de 

perspectivas negras e indígenas. 

Quanto ao marco teórico, o presente trabalho se apoia sobre as 

contribuições das teorias decoloniais e pós-coloniais, um dos mais 

importantes expoentes de teorias que se propõem a analisar questões de 

raça, racismo e colonialidade nas Relações Internacionais, incluindo suas 

intersecções com desenvolvimento (HARDING, 2011, págs. IX; 3; 4; 

KRISHNA, 2006, pág.48).  

Tendo em vista o grande escopo do objeto de pesquisa, ressalto que o 

presente trabalho não se propõe a esgotar o tema, conduzindo o mesmo 

de forma não-exaustiva, buscando contribuir para investigações sob uma 

chave de análise ainda pouco examinada. 
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Capítulo 1. RAÇA E RACISMO NAS TEORIAS DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

1.1 Uma História das Relações Internacionais  

Tão logo ingressam em uma instituição de ensino superior, jovens 

aspirantes a internacionalistas se deparam com a, muitas vezes, difícil 

tarefa de ter de se debruçar sobre a história de formação das Relações 

Internacionais. Normalmente, esta história consiste no relato de surgimento 

da disciplina como uma “teoria de resolução de problemas”, com o intuito 

de pensar a guerra que se aproximava (COX, 1986, pág.211). Guerra, paz 

e poder – como melhor lutar, ou evitar a guerra, como atingir a paz e melhor 

conquistar o poder – foram, como nos é contado, três grandes temas 

estudados pelas Relações Internacionais em seu início – especialmente 

para o realismo, à época, teoria predominante no campo – assim como 

questões de soberania, hegemonia, poder e a própria natureza do Estado 

– considerado o principal ator das RI – entendidas enquanto essenciais 

para melhor compreender esses temas (ZALEWSKI, 2008, págs.240-242) 

     Posteriormente, a disciplina foi se expandindo, incorporando outros 

temas além da guerra e da paz, tais como economia internacional, 

comércio, segurança, etc., assim como admitindo outros atores além do 

Estado como instituições internacionais, ONGs e a sociedade civil global. 

Vão surgindo, também, outras teorias além do realismo e do liberalismo – 

que surge ainda no início da disciplina como contraparte ao primeiro. O 

construtivismo, a abordagem marxista, o pós-estruturalismo e a teoria 

feminista, são exemplos do processo de expansão das teorias das 

Relações Internacionais, que é, em parte, responsável pela viabilização da 

incorporação de outras temáticas, que não as clássicas, pela disciplina que 

se tornou cada vez mais diversa – embora haja, ainda, certa resistência a 

abordagem de certos temas como os de raça e racismo, por exemplo 

(ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.1). 
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    A história do surgimento das RI – assim como o primeiro objeto de estudo 

da disciplina – é compreensível e verossímil, tendo em vista o cenário de 

hostilidade e instabilidade política que o mundo atravessava na época, 

devido a duas guerras mundiais, à crise da bolsa de valores de Nova York 

e o período conhecido como Guerra Fria. Existe, no entanto, uma outra 

forma de contar a história do surgimento das Relações Internacionais. 

    Não que os fenômenos e conceitos ditos até aqui não sejam verdadeiros 

– ou que os historiadores das Relações Internacionais estejam nos 

enganando – mas existe um outro conjunto de formas de análise, 

preocupações, objetivos que a disciplina possuía que, normalmente, são 

omitidos na narrativa tradicional sobre o surgimento das RI. Esse conjunto 

de formas de análise, preocupações e objetivos está conectado a um grupo 

de estudiosos e teóricos que também não são, usualmente, lembrados pela 

história da disciplina. Mas afinal, o que é que a narrativa tradicional das RI 

não está nos contando? 

    Durante o final do século XIX, e o início do século XX, a principal questão 

dos estudos internacionais estava relacionada ao imperialismo, uma vez 

que esse mesmo período foi marcado pelo crescimento da industrialização 

da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Fato responsável pelo 

surgimento da necessidade desses países de buscarem mercados e 

matérias primas na África e na Ásia (BEST et al, 2008, págs.5-6).                                                                 

     Os estudos internacionais se dedicavam, então, a essas questões 

seguindo os interesses da época, assim como a demanda dos próprios 

Estados. Ter o imperialismo como um dos principais focos de estudo deu a 

questão racial – mais especificamente, a questão do contato interracial, 

entre europeus e populações da Ásia e da África – grande importância, 

sendo, também, uma das principais preocupações dos intelectuais da 

época. Em resumo, as Relações Internacionais surgem, em grande parte, 

como uma ciência voltada para a resolução de problemas e dilemas 

relacionados ao imperialismo, colonialismo e os encontros e interações 

entre brancos e não-brancos, pensados de forma a auxiliar na manutenção 

dessas estruturas. 

As RI foram fundadas, em grande parte, como uma ciência política 
projetada para resolver os dilemas representados pela construção de 
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impérios e pela administração colonial que enfrentavam as potências 
ocidentais brancas que se expandiam e ocupavam os chamados "locais 

de lixo da terra", como o Sul Global era comumente referido pelos 
contemporâneos (...) Assim, dentro das nações anglo -saxãs, e 

particularmente dos EUA e do Reino Unido, o campo das RI girou em 
torno de questões como império, imperialismo e relações inter-raciais. 

(ANIEVAS; MACHANDA; SHILLIAM, 2017, pág.2. Tradução Minha)1 

                                                         

    Paul Samuel Reinsch, cientista político e diplomata americano, concebia 

o século XX como a era do imperialismo. Ele defendia que a prática dos 

Estados imperialistas de enriquecer às custas da exploração de regiões 

subdesenvolvidas e “raças inferiores” não era um problema, po is não 

seriam inconsistentes com o respeito a outras nacionalidades, visto que os 

Estados, ao seu ver, evitavam exercer controle sobre “nações altamente 

civilizadas”. Aqui se torna claro como a raça era um elemento central para 

a administração colonial, pois a crença na superioridade branca sobre os 

demais povos servia como justificativa para a exploração, assim como para 

o uso da violência, contra esses últimos.  

No f inal dos anos 1800 e início dos anos 1900, textos fundamentais 
invocavam a raça como o eixo que mantinha a administração colonial e a 

guerra. A crença na supremacia biológica e sociológica dos brancos 
oferecia um dualismo arrumado entre os civilizados e o selvagem que 

justif icava a exploração assassina do segundo pelo primeiro. Paul 
Samuel Reinsch, um dos fundadores da política externa e das RI 

moderna, batizou o século XX como a "era do imperialismo nacional". 
Ele concluiu que os Estados "se esforçam para aumentar [seus] recursos 

... através da absorção ou exploração de regiões não desenvolvidas e 
raças inferiores." No entanto, ele assegurou aos leitores que isso "não 

era inconsistente com o respeito por ... outras nacionalidades" porque os 
Estados evitam exercer controle sobre "nações altamente civilizadas . 

(ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.6. Tradução Minha)2 

 
1 Do original:” IR was founded, in large part, as a policy science designed to solve the 
dilemmas posed by empire-building and colonial administration facing the white Western 
powers expanding into and occupying the so-called ‘waste places of  the earth’, as the 
Global South was commonly referred to by contemporaries (...) Thus, within the Anglo -
Saxon nations, and particularly the US and UK, the f ield of  IR took f light around such 
issues as empire, imperialism and inter-racial relations (ANIEVAS; MACHANDA; 
SHILLIAM, 2017, pág.2). 
 
2 Do original:” In the late 1800s and early 1900s, foundational texts invoked race as the 
linchpin holding together colonial administration and war. Belief  in white people’s 
biological and sociological supremacy of fered a tidy dualism between the civilized and the 
savage that justif ied the former’s murderous exploitation of  the latter. Paul Samuel 
Reinsch, a founder of  modern IR and foreign policy, christened the 20th century as the 
“age of  national imperialism.” He concluded that states “endeavor to increase [their] 
resources ...through the absorption or exploitation of undeveloped regions and inferior 
races.” Yet, he assured readers that this was “not inconsistent with respect for ... other 
nationalities” because states avoid exerting control over “highly civilized natio ns” 
(KVOBGO; LOKEN, 2020, pág.6). 
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Raça e racismo são, portanto, elementos fundacionais das RI. Um dos 

exemplos da prominência da raça para os estudos internacionais é a 

própria Foreign Affairs – uma das maiores publicações sobre a disciplina – 

à época chamada Journal of Race Development (ANIEVAS; MACHANDA; 

SHILLIAM, 2017, pág.2). As pesquisas sobre o tema eram conduzidas por 

intelectuais baseados nos Estados Unidos e no Reino Unido, e incluíam a 

contribuição de figuras críticas ao etnocentrismo, imperialismo e racismo 

presente na produção acadêmica e no próprio olhar sobre o internacional. 

Entre eles estavam Charles Manning, intelectual sul-africano e professor 

na London School of Economics and Political Science, Ralph Bunch e 

W.E.B Du Bois. 

     Du Bois já no início do século XX escrevia sobre o processo de 

colonização e imperialismo, e tecia críticas ao teor racista dos escritos de 

outros pesquisadores que se dedicavam à análise dos mesmos temas que 

ele explorava. Em sua visão, o racismo – ou, como era chamado pelo autor 

“o problema de cor” – era uma das principais questões a serem pensadas 

e resolvidas no decorrer do século XX. Isso tanto no cenário internacional, 

quanto no doméstico – visto que o autor entendia que os dilemas raciais do 

pós-abolição no sul dos Estados Unidos era um exemplo a partir do qual se 

poderia refletir sobre a questão da raça em perspectiva global (ANIEVAS; 

MACHANDA; SHILLIAM, 2017, pág.4).                          

   Du Bois escreveu, também, sobre a guerra, que, como dito anteriormente, 

se tornou uma das principais preocupações do século XX, devido à 

Primeira e a Segunda Guerra. Em suas contribuições sobre o tema, Du Bois 

alertava que a violência perpetrada pela Europa na África e na Ásia, e a 

competição por território nesses continentes, foram os verdadeiros motivos 

da (primeira) guerra, e que conflitos que ocorreram no advento da Segunda 

Guerra, como o que envolveu a Itália e a Etiópia (devido a invasão italiana 

na Etiópia), só aprofundariam os problemas ligados à raça. O autor foi um 

dos primeiros enxergar a centralidade da raça e do racismo para o 

internacional – tanto no que dizia respeito à administração colonial, quanto 

à guerra – e apontá-la de forma crítica. 
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(...) Este, então, é o verdadeiro segredo dessa luta desesperada pela 
África que começou em 1877 e agora está culminando. O domínio 

econômico fora da África, é claro, desempenhou seu papel, e estávamos 
à beira da divisão da Ásia quando a astuta asiática o afastou. A América 

foi salva do domínio político direto pela Doutrina Monroe. Assim, cada 
vez mais, os imperialistas têm se concentrado na África. Quanto maior a 

concentração, mais mortal é a rivalidade. De Fashonda a Agadir, 
repetidamente a faísca tem sido aplicada às revistas europeias e uma 
conf lagração geral por pouco evitada (...) a propriedade de materiais e 

homens no mundo mais sombrio é o verdadeiro prêmio que tem feito as 
nações da Europa agarrar as gargantas umas das outras a cada dia. A 

atual guerra mundial é, então, o resultado de ciúmes gerados pela 
recente ascensão das associações nacionais armadas de trabalho e 

capital cujo objetivo é a exploração da riqueza do mundo principalmente 
fora do círculo europeu de nações (...) na Ásia, e particularmente na 

África. (DU BOIS, 1915, 711. Tradução Minha)3 

                                      

    Kenneth Waltz, considerado um dos maiores teóricos clássicos das 

Relações Internacionais, parece não ter visto/considerado essa 

contribuição de Du Bois. Apesar disso, curiosamente, Waltz não ignorou 

Lenin quando este, um ano mais tarde, escreveu considerações, sobre as 

origens imperialistas da guerra, idênticas às levantadas por Du Bois. Waltz 

considerou a leitura de Lenin sobre o imperialismo como umas das 

primeiras teorias das Relações Internacionais do século XX. Enquanto isso, 

as considerações de Du Bois foram esquecidas por boa parte dos 

internacionalistas.  

Kenneth Waltz pode ter surpreendido muitos de seus contemporâneos 
quando, na inf luente publicação de 1979 Teoria das Relações 

Internacionais, ele escolheu V. I. Lenin para ser seu principal interlocutor. 
Em vez de atribuir o signif icado de Lênin aos reinos morais ou 

ideológicos, Waltz alegou que o bolchevique havia fornecido uma das 
primeiras teorias das relações internacionais no século XX com suas 

considerações sobre o imperialismo. Waltz também poderia ter olhado 
mais perto de casa. Lá, um sociólogo afro-americano chamado W. E.B. 

Du Bois havia publicado uma tese (1915) sobre os determinantes 

 
3 Do original:” (...) This, then, is the real secret of  that desperate struggle for Africa which 
began in 1877 and is now culminating. Economic dominion outside Africa has, of  course, 
played its part, and we were on the verge of  the partition of  Asia when Asiatic 
shrewdness warded it of f . America was saved f rom direct political dominion by the 
Monroe Doctrine. Thus, more and more, the Imperialists have concentrated on Africa. 
The greater the concentration the more deadly the rivalry. From Fashonda  to Agadir, 
repeatedly the spark has been applied to the European magazines and a general 
conf lagration narrowly averted (...) the ownership of  materials and men in the darker 
world is the real prize that is setting the nations of  Europe at each other's throats to-day. 
The present world war is, then, the result of  jealousies engendered by the recent rise of  
armed national associations of  labor and capital whose aim is the exploitation of  the 
wealth of  the world mainly outside the European circle of  nations (...) in Asia, and 
particularly in Africa (DU BOIS, 1915, 711). 
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imperiais da Primeira Guerra Mundial um ano antes de Lênin (ANIEVAS; 
MACHANDA; SHILLIAM, 2017, pág.1. Tradução Minha)4 

 

Essa abordagem sobre as relações internacionais, que se debruça sobre 

questões raciais, estava, em grande medida, em concordância com os 

interesses colonialistas e imperialistas de países do norte global. Mas, 

conforme esses interesses e demandas vão mudando – muito por conta do 

advento das grandes guerras – o objeto de estudo e a abordagem das RI 

se desloca para acompanhá-los, dando enfoque para questões bélicas.  

  No decorrer do século XX, é possível observar uma queda brusca na 

quantidade de publicações sobre raça e racismo nas Relações 

Internacionais.  Essa progressão, demonstra o esquecimento desses 

assuntos pela disciplina, que passou a recontar sua história excluindo a 

importância que esses temas tiveram para a sua formação (ANIEVAS; 

MACHANDA; SHILLIAM, 2017, pág.2). 

                                                      

As teorias mainstream das Relações Internacionais, no entanto, não se 
adaptaram ou evoluíram sua posição na corrida. A maioria dos 

estudiosos das RI parou de se envolver com o assunto completamente. 
Entre 1945 e 1993, entre as cinco principais revistas de Relações 

Internacionais do período — International Organization, International 
Studies Quarterly, Journal of  Conf lict Resolution, Review of  International 

Studies e World Politics —, apenas um publicou um artigo com a palavra 
"raça" no título. Outros quatro artigos incluíam "minorias" e 13 incluíam 

"etnia". Desde então, o mainstream das RI têm negligenciado a raça na 
teorização, na explicação histórica e na prescrição, e jogado raça (e 

gênero) para escanteio sob o título de "outras perspectivas.                                                                                                      
(ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.6. Tradução Minha)5    

 
4 Do original:” Kenneth Waltz may have surprised many of  his contemporaries when, in the 
inf luential 1979 publication Theory of  International Relations, he chose V. I.  Lenin to be 
his key interlocutor. Rather than consign Lenin’s signif icance to moral or ideological 
realms, Waltz claimed that the Bolshevik had provided one of  the f irst theories of  
international relations in the twentieth century with his considerations on imperialism. 
Waltz could also have looked closer to home. There, an African American sociologist 
called W. E. B. Du Bois had published a thesis (1915) on the imperial determinants of  the 
First World War one year before Lenin” (ANIEVAS; MACHANDA; SHILLIAM, 2017, 
pág.1) 
5 Do original:” Mainstream IR theory, however, did not adapt or evolve its position on race. 
Most IR scholars just stopped engaging with the subject altogether. Between 1945 and 
1993, among the f ive major IR journals of  the period—International Organization, 
International Studies Quarterly, Journal of  Conf lict Resolution, Review of  International 
Studies, and World Politics—only one published an article with the word “race” in the title. 
Another four articles included “minorities” and 13 included “ethnicity.” Since then, 
mainstream IR has neglected race in theorizing, in historical explanation, and in 
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 Uma das únicas exceções a esse processo, que ocorreu no decorrer do 

século XX, são os internacionalistas negros da Howard University. Estes 

desenvolveram uma forte tradição teórica de resistência ao apagamento 

das temáticas raciais e de uma prática das RI que privilegia a Europa e os 

EUA (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.6)    

   O desaparecimento das discussões, debates e publicações sobre raça e 

racismo dentro das RI não significa, no entanto, sua superação por parte, 

tanto dos intelectuais, quanto dos tomadores de decisão; não é um 

demarcador da irrelevância desses temas para uma melhor compreensão 

das dinâmicas globais, e nem um indicativo de que a disciplina fez as pazes 

com seu surgimento. O racismo e o etnocentrismo continuaram orientando 

o olhar do internacionalista e suas ferramentas de análise até os dias de 

hoje. Mas antes que se possa pensar sobre racismo nas Relações 

Internacionais, é preciso entender, primeiro, o que é racismo, isto é, 

conceitualizá-lo. 

 

1.2 O que é Racismo? 

Racismo é uma hierarquia de poder entre raças criada pelos brancos, onde 

os mesmos ocupam o topo. Como visto anteriormente, os brancos 

europeus costumavam se entender como superiores a outros povos. Dessa 

forma, essa hierarquia de raças, é uma representação de como os brancos 

enxergavam o mundo. Porque estes últimos acreditavam ser superiores, 

essa hierarquia surge através do ato dos brancos europeus de se 

estabelecerem como base de comparação para outros povos e culturas, 

sendo todas elas consideradas inferiores a eles. 

Atravessando essa hierarquia ou pirâmide das raças existe uma linha 

imaginária que delimita as zonas do ser e do não-ser. A zona do ser é a 

zona daqueles cuja humanidade é reconhecida, enquanto que na última ela 

é sequer passível de ser enxergada, não sendo, portanto, reconhecida. Os 

 
prescription, and shuttled race (and gender) to the side as “other perspectives (ZVOBGO; 
LOKEN, 2020, pág.6). 
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brancos, por estarem no topo da pirâmide/hierarquia, ocupam a área do 

ser, enquanto que os negros, por serem o último grupo dentro da hierarquia 

– Aquele que foi colocado na posição mais baixa – ocupa a zona do não-

ser. Na zona do ser os conflitos que ocorrem entre diferentes indivíduos 

raramente são resolvidos através da violência, enquanto que a zona do 

não-ser é marcada pela violência dos indivíduos da zona do ser quando em 

interação com os da zona do não-ser. A única forma dos primeiros se 

relacionarem com os últimos é através da violência (FANON, 1967 apud 

GROSFOGUEL, 2016, págs.10-15). 

 O racismo, portanto, categoriza e hierarquiza cada uma das raças 

existentes, tendo indígenas e negros sido posicionados nos dois últimos 

lugares do ranking. Não só o indivíduo não-branco, em si, é posicionado 

abaixo do branco – Considerado inferior a ele – mas também suas 

subjetividades, humanidades, cultura, espiritualidade, estética, formas de 

organização social, política e econômica etc. (GROSFOGUEL, 2016, 

pág.10). Sendo assim, o racismo também pode se dar de forma associada 

a práticas espirituais, culturais, políticas, econômicas, assim como estéticas 

ligadas a esses povos postos como inferiores, mesmo quando não exercida 

por esses últimos. O que significa que um branco quando pratica uma 

religião de matriz africana, por exemplo, poderá sofrer discriminações 

decorrentes da associação com sistemas de fé não-brancos e, portanto, 

inferiores. Embora nunca seja passível de sofrer racismo, de fato. A essa 

manifestação particular do racismo foi dada o nome de racismo religioso. 

Qualquer uma das violências que um branco seria passível de sofrer, é 

atenuado por seu privilégio racial – Ou seja, por se encontrar na zona do 

ser. Enquanto que todas as opressões quando em intersecção com o 

racismo, seriam acentuadas devido à opressão racial (GROSFOGUEL, 

2016, págs.11-12). 

Segundo Ramón Grosfoguel (2016), essa hierarquia também opera a nível 

Global, assim funcionando como um elemento presente nas interações 

entre países do Norte Global e do Sul Global. Isso se deve por conta das 

relações prévias de poder entre essas duas áreas do mundo – E seus 

respectivos povos – de colonialismo e neocolonialismo/imperialismo. 

Sendo assim, racismo não é uma mera discriminação pautada na cor da 
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pele de alguém. Existe uma dimensão sistêmica/institucional/estrutural - 

Inclusive, a nível internacional – que produz essas hierarquias. E isso, 

estaria intimamente conectada com a materialidade da dominação 

(GROSFOGUEL, 2016, págs.10-15). Isto é, com o histórico de colonialismo 

e neocolonialismo que permeia as interações entre os países do Norte e do 

Sul Global. 

Dessa forma, os países do Norte Global são entendidos como melhores 

devido a um histórico de relações raciais de dominação. O Norte 

(especialmente a Europa, mas também Estados Unidos) é entendido como 

superior – por ser o lugar de onde vieram os brancos, entendidos por si 

mesmos como superiores - visão imposta, através de muita violência em 

outras partes do mundo. Enquanto o Sul Global - composto pelos países 

não-brancos, de onde, originalmente, advém os negros, indígenas e 

asiáticos, tendo os dois primeiros sido utilizados como mão-de-obra 

escravizada para sustentar seus respectivos colonizadores europeus - é 

visto como inferior. 

Como dito anteriormente, não só os brancos, e os países de onde vieram 

os brancos, serão considerados superiores, mas também sua cultura, 

modos de organização social, política, econômica e de vida. Por conta 

disso, como veremos mais adiante, eles foram, através da história, 

impostos sobre outros povos sob a justificativa de conduzir esses povos 

não-brancos/do Sul Global, em direção a civilização e desenvolvimento. Ao 

assim compreendermos racismo, e sua escala global, podemos superar a 

utilização do conceito de eurocentrismo, que limita a compreensão do papel 

que o racismo desempenhou na construção das hierarquias presentes hoje 

no sistema internacional – Por ter orientado os processos de colonialismo 

e neocolonialismo/imperialismo. 

Um ponto-chave, mas facilmente esquecido, é que "o Ocidente" está, em 

qualquer leitura plausível de uma categoria racializada, indexada à 

"Branquitude". Ambos os conceitos foram "inventados" historicamente 

como parte da expansão europeia no exterior. Criticamente, a formação 

racial global que emergiu desses processos não era apenas uma entre 

regiões geograf icamente falando, mas que continha formações 

racialmente hierárquicas dentro deles. No caso da Brancura, ela é 

codif icada na conquista colonizadora-colonial do "Novo Mundo", que 
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desenvolveu novas hierarquias de seres humanos (ou seja, raças) para 

f ins de desapropriação da terra e do trabalho. Isso aconteceu ao lado da 

busca da vantagem imperial sobre outros grupos raciais (...) def inidos 

como Outros contra o "Ocidente". A 'branquitude' e a "ocidentalidade" 

tornaram-se então co-mitologizadas no século XIX através da ciência 

evolutiva, racial e social como as formas mais avançadas da existência 

humana. Grande parte da discussão do eurocentrismo no IR, no entanto , 

pensa principalmente no "Ocidente" como o principal objeto discursivo de 

interesse, e entende isso em termos geoculturais e não expressamente 

raciais. No entanto, devido à produção de outros "internamente" 

diferenciados dentro da formação racial, a branquitude não é apenas a 

ocidentalidade, mas uma relação estrutural particular com essa 

ocidentalidade em comparação com os "não-brancos" – um direito 

superior à riqueza e propriedade acumuladas através do capitalismo 

racializado; reconhecimento político privilegiado, autenticado 

pertencimento herdado; uma af inidade e identif icação com o Ocidente 

como um espaço progressista, endógeno, meritocrático, individualista e 

liberal; situado em sua própria história de inovação e superação. Essa 

identif icação está disponível para pessoas racializadas como brancas 

mesmo em condições econômicas, geográficas e sociais muito 

diferentes. Indigeneidade, negritude e brownness, por outro lado, não 

têm relações equivalentes com a ideia ou estruturas materiais do 

"Ocidente", mesmo quando povos marcados como tal são 

geograf icamente e materialmente incorporados a ela, e por muitos 

séculos. Em vez disso, mesmo no caso dos povos indígenas em estados 

coloniais-colonos, eles não são discursivamente marcados como 

"pertencentes" ao Ocidente. Assim, não há uma clara separação entre as 

formas 'internas' de governança racial e a racialização 'externa' da 

geopolítica. Examinar a brancura em vez de simplesmente o Ocidente 

como objeto crítico de interesse é, portanto (...) incorporar uma 

compreensão mais completa da complexa formação racial global e sua 

relação com a teoria das IR do que se pode com o conceito de 

eurocentrismo(...) 

(SABARATNAM, 2020, pág.8)6 

 
6Do original:” A key point, yet one readily forgotten, is that ‘the West’ is on any plausible 

reading a racialised category indexed to ‘Whiteness’ Both concepts were ‘invented’ 

historically as part of  European overseas expansion. Critically, the global racial formation 

that emerged f rom these processes was not only one between regions geographically 

speaking, but which contained racially hierarchical formations within them. In the case of  
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Sendo assim, o racismo se define, basicamente, pela hiper valorização do 

branco – E suas subjetividades, humanidade, sistemas de crença, formas 

de organização social, política, econômica, formas de saber etc. - em 

detrimento do não-branco – E suas subjetividades, humanidade, sistemas 

de crença, formas de organização social, política, econômica, formas de 

saber etc. No internacional, isso inclui não só a extrema apreciação dos 

países brancos (Norte Global) em detrimento dos não-brancos (Sul Global), 

mas também uma certa condescendência, ou paternalismo, dos primeiros 

com os últimos, assim como uma crença de que para os países não-

brancos/Do Sul possam superar seus problemas, eles precisariam seguir o 

exemplo dos brancos/Norte. Além disso, é também um elemento 

importante no que se refere a formação das hierarquias do sistema 

 
Whiteness, it is codif ied in the settler-colonial conquest of  the ‘New World’, which 

developed new hierarchies of  humans (i.e. races) for the purposes of  expropriating land 

and labour.32 This happened alongside the pursuit of  imperial advantage over other 

racially and civilisationally def ined Others against the ‘West’. ‘Whiteness’ and 

‘Westernness’ then became co-mythologised in the 19th century through evolutionary, 

racial, and social science as the most advanced forms of  human existence.33 Much of  the 

discussion of  Eurocentrism in IR however thinks principally of  ‘the West’ as the key 

discursive object of  interest, and understands this in geocultural rather than expressly racial 

terms. However, because of  the production of  ‘internally’ dif ferentiated others within the 

racial formation, Whiteness is not just Westernness but a particular structural relationship 

to that Westernness compared to ‘non-Whites’ – a superior entitlement to the wealth and 

property accumulated through racialised capitalism; privileged political recognition, 

authenticated inherited belonging; an af f inity and identif ication with the West  as a 

progressive, endogenously developed, meritocratic, individualist, and liberal space; and a 

situatedness in its own story of  innovation and overcoming.34 This identif ication is available 

to people racialised as White even across very dif ferent economic, geographical, and social 

conditions. Indigeneity, Blackness, and Brownness by contrast do not have equivalent 

relations to the idea or material structures of  the ‘West’, even when peoples marked as 

such are geographically and materially incorporated into it, and for many centuries. Rather, 

even in the case of  Indigenous peoples in settler colonial states, they are not discursively 

marked as ‘belonging’ to the West. Thus, there is no clear separation between the ‘internal’ 

forms of  racial governance and the ‘external’ racialisation of  geopolitics. To examine 

Whiteness rather than simply the West as the critical object of  interest is therefore, I argue, 

to incorporate a fuller understanding of  the complex global racial formation and its 

relationship with IR theory than one can with the concept of  Eurocentrism 

alone(...)”(SABARATNAM, 2020, pág.8). 
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internacional, como veremos mais adiante, ainda que constantemente 

ignorado pelo campo das RI. É muito comum que o racismo se manifeste 

no internacional, no que se refere ao ambiente acadêmico, através da 

descrença ou desvalorização da produção de acadêmicos do Sul, a não ser 

que estas sejam corroboradas por trabalhos de indivíduos do Norte Global. 

Este hábito acaba por contribuir para o silenciamento desses primeiros, de 

suas visões, saberes e problemáticas (LANDER, 2005, págs.24-33; 33-50; 

95-107).  

Sendo assim, o que eu proponho para o presente trabalho é um olhar 

racializado sobre o internacional, indexando o Ocidente, os países do Norte 

Global, à branquitude, como propõe Sabaratnam (2020) na citação acima. 

O olhar racializado sobre o internacional, como visto anteriormente, foi, 

afinal, o que fundou as Relações Internacionais. Presente não só através 

dos olhos dos autores brancos do Norte Global – que julgavam a si, e a sua 

sociedade, como superiores aos demais povos não-brancos – mas também 

através dos olhos de intelectuais que possuíam uma visão crítica sobre as 

concepções racistas desses primeiros, como é o caso de W.E.B DuBois. O 

resgate desse olhar racializado em novos termos, dessa vez desprovidos 

das concepções de superioridade racial dos brancos europeus, nos permite 

melhor compreender a dimensão das consequências das práticas 

orientadas por visões racistas de mundo. Práticas essas que, como 

destacam Grosfoguel (2016) e Sabaratnam (2020) ajudaram a construir o 

mundo como o conhecemos. 

 

1.3 Raça e Racismo nas Relações Internacionais 

Se olharmos para as três teorias mais bem estabelecidas dentro do campo 

das RI – o realismo, o liberalismo e o construtivismo - é possível notar como 

elas, constantemente, invisibilizam países do sul global. 

Considere os "três grandes" paradigmas das RI: realismo, liberalismo e 
construtivismo. Essas lentes dominantes para a compreensão da política 
global são construídas sobre fundamentos intelectuais raciais e racistas 

que limitam a capacidade do campo de responder a questões 
importantes sobre segurança e organização internacionais. Conceitos 

fundamentais, como anarquia e hierarquia, são recorridos: estão 
enraizados em discursos que centralizam e favorecem a Europa e o 
Ocidente. Esses conceitos implicitamente e explicitamente colocam 
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"desenvolvidos" contra "não desenvolvidos", "modernos" contra 
"primitivos", "civilizados" contra "incivilizados". E seu uso é racista: estes 
binários inventados são usados para explicar a subjugação e exploração 
em todo o mundo (ZVOBGO; LOKEN, 2020, págs.1-2. Tradução Minha)7 

                                                                             

Sobre isso, Henderson (2017) aponta o caráter racista imbuído nas teorias 

realistas e liberais, devido a aceitação da concepção realista de que o 

sistema internacional seria anárquico. Essa visão preconizada pelo 

realismo, mas também aceita pelos liberais, deita suas raízes sobre o 

trabalho de teóricos contratualistas, que, por si só, já seriam racistas. 

   Isso pois, nessas teorias contratualistas, o estado de natureza – ponto 

nevrálgico para todos os teóricos desta corrente – estaria associado aos 

povos não-brancos. Essa associação, segundo Henderson, teria seguido 

para as Relações Internacionais – uma vez que o conceito da anarquia do 

sistema internacional deriva da ideia do estado de natureza – servindo 

como justificativa para as empreitadas coloniais da Europa nas Américas, 

na África e na Ásia. Os povos brancos europeus, segundo sua própria 

concepção, há muito não sabiam o que era a selvageria – ou, sob a ótica 

de Hobbes, nunca a teriam experimentado – pois já teriam passado pelo 

contrato social. Sendo, portanto, civilizados. Isso colocaria sobre suas 

costas a dura tarefa de levar civilização aos incivilizados (leia-se não-

brancos). Eram eles (os europeus) portadores de um Estado, aquele que 

põe fim a selvageria e traz a civilidade. Sendo assim, segundo o autor, eles, 

os brancos, seriam os únicos capazes de navegar as águas turbulentas da 

anarquia do cenário internacional. Devendo, portanto, serem os líderes de 

um sistema internacional baseado em dicotomias e hierarquias raciais. 

O racismo não só informou os paradigmas da política mundial, como foi 

fundamental para a conceituação de sua principal pedra de toque 

teórica: a anarquia. Os teóricos do contrato social enraizaram suas 

 
7 Do original:” Take the “big three” IR paradigms: realism, liberalism, and constructivism. 
These dominant f rames for understanding global politics are built on raced and racist 
intellectual foundations that limit the f ield’s ability to answer important questions about 
international security and organization. Core concepts, like anarchy and hierarchy, are 
raced: They are rooted in discourses that center and favor Europe and the West. These 
concepts implicitly and explicitly pit “developed” against “undeveloped,” “modern” against 
“primitive,” “civilized” against “uncivilized.” And their use is racist: These invented binaries 
are used to explain subjugation and exploitation around the globe” (ZVOBGO; LOKEN, 
2020, págs.1-2). 
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conceituações do estado da natureza em um "contrato racial" mais 

amplo que dicotomizou a humanidade racialmente e estabeleceu uma 

hierarquia supremacista branca em suas concepções fundamentais da 

sociedade. Teóricos das RI do f inal do século XX e início do século XX 

construíram esse dualismo racista enquanto construíam sua concepção 

de uma anarquia global e o papel dos brancos "civilizados" para 

fornecer, manter e garantir a ordem dentro dele por um sistema de 

relações internacionais de poder entre os brancos – ou, no mínimo, 

dominado por brancos, e um sistema de subjugação colonial para não-

brancos – ou aqueles não brancos que não conseguiram resistir com 

sucesso à sua dominação militar. O impacto e o papel do racismo se 

manifestam através dos principais paradigmas atuais – realismo, 

neorrealismo, liberalismo/idealismo e construtivismo – principalmente 

através de sua contínua dependência de uma concepção racista de 

anarquia; no caso do neorrealismo através de sua base no primitivismo 

africano, enquanto para o marxismo sua dependência e "normalização" 

de uma teleologia eurocêntrica de desenvolvimento econômico para o 

mundo. (HENDERSON, 2017, pág.35. Tradução Minha)8 

 

   As abstrações teóricas – tão comuns ao campo das RI, seja entre os 

liberais ou realistas, realizadas de forma a pensar o global, o universal, o 

internacional – têm, muitas vezes, afastado os internacionalistas da 

realidade, os impedindo de enxergar como a construção e a permanência 

do internacional e de suas estruturas se dão na prática, e como essa prática 

inclui a destruição e subjugação de corpos não-brancos (KRISHNA, 2006, 

págs.89-109). 

(...) a disciplina das Relações Internacionais (RI) baseou-se e baseia-se 
em uma política sistemática de esquecimento, uma amnésia intencional 

da questão racial (...) A disciplina das RI mantém sua coerência 
ideológica através de estratégias cruciais(...) Uma dessas estratégias, a 

''abstração” (KRISHNA, 2006, pág.89. Tradução Minha)9 

 
8 Do original:” Take the “big three” IR paradigms: realism, liberalism, and constructivism. 
These dominant f rames for understanding global politics are built on raced and racist 
intellectual foundations that limit the f ield’s ability to answer important questions about 
international security and organization. Core concepts, like anarchy and hierarchy, are 
raced: They are rooted in discourses that center and favor Europe and the West. These 
concepts imp licitly and explicitly pit “developed” against “undeveloped,” “modern” against 
“primitive,” “civilized” against “uncivilized.” And their use is racist: These invented binaries 
are used to explain subjugation and exploitation around the globe” (HENDERSON, 2017, 
pág.35). 
9 Do original:” (...)the discipline of  International Relations (IR) was and is predicated on a 
systematic politics of forgetting, a willful amnesia on the question of  race (...) The 
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   Com isso, favorecem o ocidente, lhe dando papel de centralidade, 

excluindo as contribuições destes povos não brancos para a construção do 

internacional. Se olharmos para trabalhos como Theory of International 

Politics, After Hegemony e Social Theory of International Politics, veremos 

que raras são as ocasiões em que países não-brancos/do Sul Global são 

lembrados, ou sequer mencionados. As análises focam única e 

exclusivamente nas chamadas Grandes Nações/potências do Ocidente 

(SABARATNAM, 2020, pág.20). 

Mais do que isso, essas teorias que “não veem cor” dificilmente 

reconhecem o papel que ocidente desempenhou na constituição do lugar 

que nações ‘’mais fracas”, subdesenvolvidas, não-brancas, ocupam no 

cenário internacional, um lugar de subordinação. Em Theory of International 

Politics e After Hegemony, por exemplo, os autores ignoram a importância 

do colonialismo e neocolonialismo/imperialismo no que diz respeito a 

construção, tanto ao status que as grandes potências detêm, hoje, no 

cenário internacional, quanto aos regimes de cooperação, comércio e da 

divisão internacional do trabalho (SABARATNAM, 2020, págs.17-18). Mais 

do que isso, esses trabalhos chegam a defender a moralidade do ocidente, 

relativizando o racismo, colonialismo e imperialismo das nações 

brancas/do Norte em relação às não-brancas/do Sul (SABARATNAM, 

2020, pág.20). Essas teorias tomam tudo isso como ‘’dado’, sendo a crítica 

aos realistas e liberais pelos construtivistas. Estes, diferentemente dos dois 

primeiros grupos de teóricos, concebem o internacional não como dado, 

um fato, mas como uma construção através das interações entre Estados. 

Mas mesmo essa corrente teórica não contribuiu muito para a abordagem 

de raça e racismo nas RI. 

O construtivismo, que as “três grandes abordagens", talvez esteja melhor 
posicionado para enfrentar a raça e o racismo. Os construtivistas 

rejeitam a condição de anarquia e af irmam que ela, a segurança e outras 
preocupações são socialmente construídas com base em ideias, 

histórias e experiências compartilhadas. No entanto, com poucas 

 
discipline of  IR maintains its ideological coherence via crucial strategies(...) One such 
strategy, ‘’abstraction” (KRISHNA, 2006, pág.89). 
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exceções notáveis, os construtivistas raramente reconhecem como a 

raça molda o que é compartilhado. (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.3)10 

 

Em Social Theory of International Politics, o papel do racismo, colonialismo 

e imperialismo na construção da relação entre o “Eu” e o “Outro” que 

governaria o mundo moderno é subestimando. Isso é realizado não através 

da completa exclusão de toda e qualquer referência ao colonialismo e 

imperialismo, mas ao reconhecer: 

o engajamento entre potências coloniais europeias e não-europeus como 

hobbesianos (...)e também usa repetidamente a ideia do "Primeiro 

Encontro" entre os povos espanhóis e indígenas das Américas, a f im de 

ilustrar a dinâmica hobbesiana resultante da alteridade radical. 

Reconhece também que o reconhecimento lockeano entre os Estados foi 

baseado no "padrão de civilização" (…) No entanto, o relato obscurece 

substancialmente o signif icado das relações coloniais e imperiais de 

duas maneiras. Em primeiro lugar, o argumento é lançado em alto nível 

de abstração teórica, na linguagem de 'Self' e 'Other', ou 'Ego' e 

'Alterego' e através da linguagem dos 'papéis' sociais. Isso tem o efeito 

de naturalizar a dinâmica emergente que são descritas como 

consequência natural da dinâmica hipotética da socialização. O material 

histórico, em contraste, é jogado em cores ilustrativas em vez de ser 

motivo para a teoria da construção (…) Em segundo lugar, esse 

tratamento do material obscurece o papel específ ico do colonialismo 

europeu e do imperialismo na geração das estruturas globais 

racializadas nas quais o padrão de civilização foi produzido, que é 

identif icado como a raiz da cultura lockeana de reconhecimento. Isso 

porque o SToIP apresenta o padrão de civilização como um conjunto de 

preocupações técnicas – talvez até razoáveis e legítimas – sobre a 

organização da sociedade (...) O argumento de que era um olhar atento 

para a burocracia, fé e monarquia que separavam os Estados europeus 

dos outros não só historicamente problemático, mas apaga 

completamente as presunções manifestas de superioridade cultural e 

racial que eram dinâmicas fundamentais dentro do "padrão de 

 
10 Do original:” Constructivism, which rounds out the “big three” approaches, is perhaps 
best positioned to tackle race and racism. Constructivists reject the as -given condition of  
anarchy and maintain that anarchy, security, and other concerns are socially constructed 
based on shared ideas, histories, and experiences. Yet with few notable exceptions, 
constructivists rarely acknowledge how race shapes what is shared” (ZVOBGO; LOKEN, 
2020, pág.3). 
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civilização" e das formas de autoidentif icação coletiva que resultavam 

dela (SABARATNAM, 2020, pág.19)11. 

 Ao fazer isso, a obra, assim como a corrente teórica, se enquadra no 

apontamento de Henderson (2017) sobre a transferência do caráter racista 

das teorias contratualistas, para as Relações Internacionais. Incorrendo no 

hábito desta última de ignorar fatores de raça, racismo, colonialismo e 

imperialismo no que diz respeito a construção do sistema internacional e 

da própria disciplina. Esse silêncio, ou amnesia (Krishna, 2006) não só 

dessas teorias, mas das Relações Internacionais como um todo, 

contribuem e são resultado do racismo muito presentes desde o início da 

disciplina.    

Embora o realismo e o liberalismo tenham sido construídos sobre o 
eurocentrismo e usados para justif icar o imperialismo branco, este fato 

não é amplamente reconhecido no campo. Por exemplo, segundo os 
neorrealistas, existe um "equilíbrio de poder" entre "grandes potências". 

 
11Tradução Minha. Do original:” acknowledges the engagement between European 

colonial powers and non-Europeans as Hobbesian (within a longer list of  Hobbesian 
relations, including the Mongols and the Huns), and also repeatedly uses the idea of  the 
‘First Encounter’ between the Spanish and the Indigenous peoples of  the Americas in 
order to illustrate the Hobbesian dynamics resulting f rom radical alterity. It also 
acknowledges that Lockean recognition among states was based on the ‘standard of  
civilisation’. In this sense, the quality of  epistemological ‘ignorance’ in SToIP’s text is 
dif ferent to those of  ToIP and AH. However, the account substantially obscures the 
signif icance of  colonial and imperial relations in two ways. First, the argument is pitched 
at a high level of  theoretical abstraction, into the language of  ‘Self ’ and ‘Other’, or ‘Ego’ 
and ‘Alter’ and through the language of  social ‘roles’. This has the ef fect of  naturalising 
the emergent dynamics which are described as the natural consequence of  hypothetical 
dynamics of  socialisation. Historical material by contrast is thrown in for illustrative colour 
rather than being grounds for building theory. As such, it is possible to gloss the Hun 
invasion of  Rome as essentially the same kind of  phenomenon as the European 
colonisation of  non-European powers a 1000years later. The historical material is 
presented in lists of  named examples, but the meanings of  specific episodes are never 
interrogated. Second, this treatment of  the material obscures the specif ic role of  
European colonialism and imperialism in generating the racialised global structures in 
which the standard of  civilisation was produced, which is identif ied as the root of  the 
Lockean culture of  recognition. This is because SToIP presents the standard of  
civilisation as a set of  technical concerns – perhaps even reasonable and legitimate ones 
– about the organisation of  society: requiring that states’ political authority be organized 
domestically in a certain way, namely like the hierarchical, bureaucratic, and (initially) 
Christian and monarchical authority of  European states. In the eighteenth and nineteenth 
centuries many non-European politics were empirically sovereign, but because they did 
not organize their authority in this manner they were not considered civilized – and 
therefore to have sovereign rights. The argument that it was a keen eye for bureaucracy, 
faith, and monarchy that separated European states f rom others is not only historically 
problematic but completely erases the manifest presumptions of  cultural and racial 
superiority that were key dynamics within the ‘standard of  civilisation’ and the forms of  
collective self -identif ication that resulted f rom it (SABARATNAM, 2020, pág.19).  
 
STOIP – Social Theory of  International Politics 
ToIP – Theory of  International Politics 
AH – Af ter Hegemony 
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A maioria dessas grandes potências são, não por acaso, estados de 
maioria branca, e eles se sentam no topo da hierarquia, sobre poderes 
menores e notavelmente menos brancos organizados abaixo deles. Na 

mesma linha, hierarquias raciais e concepções de controle fundamentam 
o conceito de cooperação no pensamento neoliberal: as grandes 

potências possuem a mesa proverbial, def inem as cadeiras e organizam 
as conf igurações do lugar. (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.3. Tradução 

Minha)12 

                                                                               

   A prática teórica que exclui as dinâmicas de raça e racismo é 

contraproducente, ao passo que ignora grandes capítulos da história da 

humanidade, e da própria formação do sistema internacional. Um exemplo 

é a paz de Westphalia, e todo o período do Conserto Europeu, que só é 

considerado pacífico porque, convenientemente, ignora as guerras e toda 

a violência perpetrada por europeus contra povos não-brancos durante o 

mesmo recorte temporal (KRISHNA, 2006, págs.89-109; KVOBGO; 

LOKEN, 2020, pág.5). O silêncio das RI sobre essas dinâmicas tem seu 

preço, que vem à tona quando verificamos que muitas das suposições 

feitas por teóricos liberais e realistas, não sobrevivem ao teste da real idade. 

Apesar do domínio dos "três grandes" no estudo moderno das RI, muitos 
dos argumentos que avançam, como o equilíbrio de poder, não são 

realmente apoiados por evidências fora da Europa moderna. Considere a 
teoria da paz democrática. A teoria faz duas proposições-chave: que as 

democracias são menos propensas a entrar em guerra do que as não -
democracias, e que as democracias são menos propensas a entrar em 

guerra entre si. O registro histórico mostra que as democracias não têm 
sido menos propensas a lutar guerras — se você incluir suas conquistas 
coloniais. Enquanto isso, em regiões como o Oriente Médio e o Norte da 
África, os Estados democratizadores têm experimentado mais conf litos 
internos do que seus pares menos democráticos. No entanto, os líderes 

do Ocidente invocaram a teoria da paz democrática para justif icar a 
invasão e ocupação de países menos democráticos, e notavelmente 

menos brancos.  (ZVOBGO; LOKEN, 2020, págs.3-4. Tradução Minha)13 

 
12 Do original:” While realism and liberalism were built on Eurocentrism and used to justify 
white imperialism, this fact is not widely acknowledged in the f ield. For instance, according to 
neorealists, there exists a “balance of power” between and among “great powers.” Most of 
these great powers are, not incidentally, white-majority states, and they sit atop the hierarchy, 
with small and notably less-white powers organized below them. In a similar vein, raced 
hierarchies and conceptions of control ground the concept of cooperation in neoliberal 
thought: Major powers own the proverbial table, set the chairs, and arrange the place settings” 
(ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.3). 
13 Do original:” Despite the dominance of the “big three” in the modern study of IR, many of 
the arguments they advance, such as the balance of power, are not actually supported by 
evidence outside of modern Europe. Consider the democratic peace theory. The theory 
makes two key propositions: that democracies are less likely to go to war than are non-
democracies, and that democracies are less likely Togo to war with each other. The historical 
record shows that democracies have actually not been less likely to fight wars—if you include 
their colonial conquests. Meanwhile, in regions such as the Middle East and North Africa, 
democratizing states have experienced more internal conflicts than their less-democratic 
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Dessa forma, é possível perceber que o silêncio da disciplina sobre raça e 

racismo é um elemento base para a sustentação do construto teórico, 

assim como alguns pressupostos, das teorias clássicas - liberalismo e 

realismo – e do próprio campo em si. Uma vez que, quando as dinâmicas 

raciais são levadas em consideração, elas põem em xeque não só tal 

construto teórico e pressupostos das teorias mais tradicionais das RI – ao 

redor dos quais a disciplina, como conhecemos hoje, se ergueu – como 

também a sua capacidade de análise dos eventos do internacional. 

(...) a disciplina das RI é uma estratégia gigante de contenção, "uma 
verdade substituta que torna a existência pelo menos parcialmente 
suportável" É também, então, uma disciplina quintessencialmente 

branca. Não é que a raça desapareça das RI; e sim que a raça serve 
como o silêncio epistêmico crucial em torno do qual a disciplina é escrita 
e cria coerência. O que é feito para aparecer no discurso das RI é o que 

esconde a presença silenciosa da raça                                                                                                                                                                                                     
(KRISHNA, 2006, pág.93)14    

  

   Isso pois as dinâmicas de raça e racismo se mostram essenciais para a 

compreensão de vários fenômenos que compõem o internacional, assim 

como a própria formação desse sistema. Sobre isso, Krishna (2006) 

enxerga que soberania, propriedade e o próprio direito internacional, são 

algumas das abstrações teóricas e dos componentes do sistema 

internacional que são criados a partir dos encontros entre europeus e não 

europeus, povos brancos e não-brancos, e da violência perpetrada pelos 

primeiros a estes últimos. O autor não só concebe esse momento enquanto 

fundamental para o nascimento dos conceitos supracitados, mas entende 

que o silêncio das RI sobre as questões de raça e racismo, intimamente 

conectadas a esses violentos encontros, é peça-chave no apagamento 

desses eventos. Seria através desses apagamentos, desses silêncios, que 

a disciplina de RI criaria, segundo o autor, coesão. Isso pois, quando esse 

 
peers. Yet leaders in the West have invoked democratic peace theory to justify invading and 
occupying less-democratic, and notably less-white, countries” (ZVOBGO; LOKEN, 2020, 
págs.3-4). 
14 Do original:” (...)the discipline of IR is one giant strategy of containment, “a substitute truth 
that renders existence at least partly bearable” It is also, then, a quintessentially white 
discipline. It is not that race disappears from IR; it is rather that race serves as the crucial 
epistemic silence around which the discipline is written and coheres. That which is made to 
appear in IR discourse is that which conceals the silent presence of race” (KRISHNA, 2006, 
pág.93) 
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silêncio é quebrado, as inconsistências e as falhas dos principais conceitos 

e pressupostos das RI, são desveladas (KRISHNA, 2006, págs.89-107). 

 Quijano (2005), por sua vez, destaca a importância das distinções de raça 

e do racismo para os processos de escravização, colonialismo e 

neocolonialismo/imperialismo. Sendo esses últimos imprescindíveis para o 

processo de desenvolvimento das economias europeias e a consolidação 

do capitalismo, como visto anteriormente. O autor realiza esse trabalho 

destacando o importante papel que a descoberta e a exploração da 

América Latina desempenharam nos processos de acumulação de riqueza 

dos países do norte global, e na própria construção da América Latina e do 

espaço que ela ocupa no internacional (Quijano, 2005, págs.117-119, 126, 

130).  

      De forma similar, Robbie Shilliam (2011) elucida a importância desses 

encontros interraciais, citados por Du Bois, não só para o surgimento de 

elementos do sistema internacional, como bem lembra Krishna, mas 

também para constituição do próprio ocidente como o conhecemos. Além 

de salientar que a disciplina precisa lembrar a relevância desses eventos, 

e dos debates sobre raça, para o nascimento da mesma, o autor acredita 

que os pensamentos e as contribuições de outras tradições e escolas de 

Relações Internacionais fora do ocidente também devem ser incorporadas 

ao estudo da disciplina. Não em nichos, mas lhe oferecendo a mesma 

seriedade e respeito que é dado às contribuições ocidentais e das teorias 

mais tradicionais das RI (SHILLIAM, 2011, págs.1-11). 

   Tendo isso em vista, é importante que não incorramos o risco de, ao 

incorporar o trato das questões de raça e racismo nas RI, que as 

releguemos a um nicho ou as joguemos para escanteio sob o rótulo de 

“outras perspectivas”, como bem lembra Zvobgo e Loken (2020, pág.6) e 

Shilliam (2011). É preciso que não lancemos sobre essas questões um 

olhar condescendente, e encaremos as questões raciais como algo sério e 

um elemento importante para a compreensão de muitas dinâmicas a nível 

internacional. 

   Sendo as dinâmicas raciais importantes para o entendimento de questões 

que são centrais para as RI, não se pode considerar que a capacidade de 
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análise das teorias mais tradicionais, assim como as do campo em si, 

consiga se manter intacta ao ignorar grandes partes da realidade (aquelas 

que se relacionam às questões raciais). Assim, como sugere Cynthia 

Weber (2006), que a intersecção da teoria queer com os estudos 

internacionais, cria uma lente que permite que novos problemas sejam 

vistos – E dimensões, antes não vistas, de velhos problemas (WEBER, 

2016, pág.1) – assim também o é com a raça. Ao não levarmos em 

consideração este último, incorremos o mesmo risco, enxergado pela 

autora, da não incorporação do queer nas RI. Tal risco consiste no hábito 

dos internacionalistas de sub-teorizar (do original, undertheorize) a 

importância do queer, neste caso o da raça, na constituição do internacional 

e das suas dinâmicas. 

   Ademais, as considerações de Zvobgo e Loken (2020) nos permite 

perceber que, muitos dos pressupostos das teorias clássicas das RI, que 

pretendiam ser universais, são, na verdade, provincianos, se aplicando 

somente à realidade da Europa. Sobre isso, Grosfoguel (2013) destaca que 

a mera possibilidade do conhecimento europeu se pretender, e se construir 

como, universal, só existe devido a destruição dos corpos e, portanto, dos 

sistemas de conhecimento e epistemologias de povos não-brancos 

(GROSFÓGUEL, 2013, págs.73-90). Isso ocorre pois muitos desses povos 

possuíam uma tradição fortemente ancorada na oralidade, de forma que, 

se se destroem seus corpos – leia-se, se povos brancos/europeus 

promovem seu extermínio – seus conhecimentos são destruídos junto com 

eles. Dessa forma, a racionalidade, a abstração e os pressupostos do 

homem branco/europeu, podem se pretender serem aplicáveis a todos, ou 

seja, universais. 

    Apesar disso, outras disciplinas do campo das humanidades vêm 

empreendendo o trabalho de desnudar suas raízes racistas, e construir 

uma abordagem sobre raça e racismo menos orientadas por objetivos, 

ideais e preconcepções racistas de mundo, como é o caso da antropologia. 

Nesse sentido, a disciplina pode seguir o exemplo dessa última, assim 

como o de outras áreas das ciências humanas, que já iniciaram esse 

trabalho. Ademais, no que diz respeito a abordagem da questão racial, as 

RI podem encontrar nesses outros campos de estudo das humanidades 
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fontes, a partir das quais, construir um olhar próprio sobre o assunto. A 

resposta pode se encontrar na multidisciplinaridade, incorporando 

abordagens teóricas de outros campos do conhecimento que já se 

debruçam sobre essa questão (ANIEVAS; MACHANDA; SHILLIAM, 2017, 

págs.7-8). 

O campo das RI está em posição e possui a capacidade de produzir 

análises e estudos sobre a questão racial de uma forma holística, 

percebendo como raça e racismo estão presentes em modelos, estruturas, 

modos de produção e acumulação, políticas econômicas a nível 

internacional, intervenções militares, etc. Em suma, suas dinâmicas a nível 

transnacional, tanto em seus princípios estruturantes, quanto nas 

movimentações da sociedade civil global (ANIEVAS; MACHANDA; 

SHILLIAM, 2017, págs.9). Apesar de uma das justificativas mais utilizadas 

para excluir a abordagem de questões raciais no campo das Relações 

Internacionais ser a de que o racismo seria um fenômeno da esfera 

doméstica, o racismo é, primeiro, uma questão do internacional, que surge 

a partir dos encontros interraciais entre povos europeus e povos não-

brancos, nas empreitadas mercantilistas, imperialistas e coloniais dos 

primeiros – e só, posteriormente, torna-se, também, uma questão 

endógena aos Estados (ANIEVAS; MACHANDA; SHILLIAM, 2017, 

págs.44-61). 

 

1.4 Raça e Racismo na Política Internacional Contemporânea 

   O tratamento das questões raciais pela disciplina se mostra ainda mais 

fundamental nos dias atuais, em que o mundo vê o ressurgimento dos 

debates acerca das questões de raça e racismo. A sociedade civil global 

vem, cada vez mais, se organizando ao redor desses assuntos com o 

objetivo de pensar os problemas que se abatem sobre a população negra 

em vários países do mundo. Exemplos disso, são movimentos como o 

Black Lives Matter15 nos Estados Unidos – que possui similares ao redor 

 
15 GARRETT, Brianne. Black Lives Matter: Como está hoje o movimento que começou com uma 
hashtag. Forbes, 17/11/2020. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-

 

https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/11/black-lives-matter-como-esta-hoje-o-movimento-que-comecou-com-uma-hashtag/
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do mundo, como a Coalizão Negra por Direitos, no Brasil – que realizam 

ações globais, lutando pelo fim da violência contra os negros e a melhora 

da situação de vulnerabilidade social na qual se negros se encontram em 

muitos países. 

    Da mesma forma, têm-se observado o aumento de articulações de povos 

e movimentos indígenas em busca da manutenção, ou conquista, dos seus 

direitos. Em especial, do direito ao exercício de suas práticas culturais, que 

dependem fortemente da permanência em suas terras de origem. Um 

exemplo disso, é articulação a nível nacional e internacional que povos 

indígenas Kayapó, realizaram ao serem ameaçados pelos projetos 

desenvolvimentistas do governo do, então, presidente Luiz Inácio “Lula” da 

Silva (TURNER; FAJANS-TURNER, 2006, págs.3-10). A importância 

desses povos, e de suas causas, se torna ainda mais forte em tempos em 

que a preocupação acerca de questões ambientais tem ganhado força. 

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece os 

povos indígenas como os melhores guardiões da natureza16. 

    Da mesma forma, a situação de vulnerabilidade social e violência, em 

que se encontram pessoas negras pelo mundo, também é reconhecida pela 

Organização das Nações Unidas, que estipulou a presente década – que 

vai de 2015 a 2024 – como a Década Internacional de Afrodescendentes. 

Ao declarar esta Década, a comunidade internacional reconhece que os 
povos afrodescendentes representam um grupo distinto cujos direitos 

humanos precisam ser promovidos e protegidos. Cerca de 200 milhões 
de pessoas autoidentif icadas como afrodescendentes vivem nas 

Américas. Muitos outros milhões vivem em outras partes do mundo, fora 
do continente af ricano. (ONU, 2015)  

                                                                                        

 
insider/2020/11/black-lives-matter-como-esta-hoje-o-movimento-que-comecou-com-uma-
hashtag/> Acesso em: 04/12/2020.  

Ver também: <https://blacklivesmatter.com/about/> . 
16 GONZALEZ, Amélia. “Relatora da ONU prova, em estudo, que indígenas são guardiões das 
florestas.” G1, 18/07/2018. Disponível em: < https://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-
social/post/relatora-da-onu-prova-em-estudo-que-indigenas-sao-guardioes-das-florestas.ghtml> 

Acesso em: 01/04/2021.  
Ver também: OLSEN, Natasha. “ONU reconhece povos indígenas como os melhores guardiões das 
florestas.” Ciclo Vivo, 25/03/2021. Disponível em: < https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-

ambiente/onu-reconhece-povos-indigenas-como-os-melhores-guardioes-das-florestas/> Acesso 
em: 01/04/2021. 

https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/11/black-lives-matter-como-esta-hoje-o-movimento-que-comecou-com-uma-hashtag/
https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/11/black-lives-matter-como-esta-hoje-o-movimento-que-comecou-com-uma-hashtag/
https://blacklivesmatter.com/about/
https://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/relatora-da-onu-prova-em-estudo-que-indigenas-sao-guardioes-das-florestas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/relatora-da-onu-prova-em-estudo-que-indigenas-sao-guardioes-das-florestas.ghtml
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/onu-reconhece-povos-indigenas-como-os-melhores-guardioes-das-florestas/
https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/onu-reconhece-povos-indigenas-como-os-melhores-guardioes-das-florestas/
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Esse cenário de vulnerabilidade social generalizado, em escala 

global, reconhecido pela ONU, pode ser melhor compreendido se 

analisarmos como o fator raça se configurou, e ainda configura, enquanto 

um modo de classificação universal da população, que determina o lugar 

social a ser ocupado, o modo de tratamento e os papéis a serem 

desempenhados. Isso explica como indivíduos residentes em lugares 

distintos ocupam lugares e enfrentam problemas similares – se não, 

idênticos – em suas respectivas sociedades. Esse processo – o de uso da 

raça como método de classificação populacional universal – é identificado 

por Quijano. 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 
relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição 

da Europa como nova id-entidade depois da América e a expansão do 
colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração 
teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de 

dominação entre europeus e não-europeus. Historicamente, isso 
signif icou uma nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas 

de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e 
dominados. Desde então demonstrou ser o mais ef icaz e durável 

instrumento de dominação social universal(...)raça converteu-se no 
primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial 
nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. 

Em outras palavras, no modo básico de classif icação social universal da 
população mundial.                                                                                          

(QUIJANO, 2005, pág.118) 

 

 O autor também entende raça enquanto base das perspectivas 

eurocêntricas, e elemento legitimador da dominação europeia sobre os 

povos não-brancos. Através da contribuição de Quijano é possível 

entender, em maior grau de profundidade, o quanto o silêncio de teorias 

como o liberalismo e o realismo, e das RI como um todo, acerca dos temas 

de raça e racismo, contribuiu para a manutenção do funcionamento dessas 

estruturas e hierarquias do sistema internacional, criados, como demonstra 

o autor, através do racismo, colonialismo e neocolonialismo. Visto que, o 

sumiço do termo “raça’’ dos debates da disciplina, não significa, ou 

acarreta, o fim do modus operandi do sistema internacional que é orientado 

por raça e racismo. A incapacidade, ou a indisponibilidade, do campo de 

discutir esses temas, incorre na inabilidade da disciplina de enxergar e 
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apontar como raça e racismo norteiam esses processos e mina a 

capacidade – seja da sociedade civil global, dos tomadores de decisão ou 

dos próprios acadêmicos – de propor caminhos para suplantar esse ciclo 

vicioso.  

  Da mesma forma, essa mesma incapacidade/indisponibilidade de abordar 

questões raciais, pode contribuir para o silenciamento e apagamento dos 

problemas que enfrentam povos não-brancos ao redor do mundo. Mais 

uma vez dificultando a capacidade de superarmos os problemas que 

enfrentam essas populações, dessa vez através da invisibilização de suas 

dores. 

 

1.5 Raça e Racismo nas Relações Internacionais: Um panorama do 

contexto brasileiro 

   Nesse sentido, o Brasil ocupa um lugar privilegiado, no que se refere a 

capacidade de contribuir para abordagem destas questões dentro do 

campo das RI, sendo o país mais negro do mundo fora da África, e o 

segundo mais negro do mundo, atrás somente da Nigéria.  

O Brasil tem a maior população negra fora da África e a segunda maior 
do planeta. A Nigéria, com uma população estimada de oitenta e cinco 

milhões, é o único país do mundo com uma população negra maior que 
a brasileira. (PEREIRA, ano, pág.1) 

                                                                                     

   Além do fato de ser uma das maiores nações em quantidade de 

negros/negras do mundo, o Brasil também possui umas das tradições mais 

antigas de estudo sobre branquidade, raça e racismo na América Latina, 

como demonstra o trecho a seguir:  

No contexto latino-americano, as ref lexões sobre a “branquidade” são 
inexistentes, com a exceção de alguns trabalhos, sobretudo brasileiros 
(...) O Brasil é um dos poucos países da região  onde a ref lexão sobre o 

racismo é relativamente antiga: a implantação de políticas públicas de 
ação af irmativa teve início a partir da Constituição de 1988 e de sua 

participação na III Conferência Mundial contra o Racismo, a 
Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas de Intolerância. Esse 

contexto favoreceu o debate acadêmico sobre os modos de 
funcionamento do racismo no Brasil e sobre o poder social, econômico e 

político associado à branquidade.  (VIGOYA, 2018, pág.131) 
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   Apesar disso, não diferentemente de outros países do mundo – como 

bem exemplifica a declaração da ONU sobre os afrodescendentes – a 

situação do negro brasileiro também é uma de vulnerabilidade social e 

violência. Segundo o relatório do IBGE (2019, pág.1), são eles a maioria 

entre os trabalhadores informais, os mais pobres e os analfabetos, sendo 

este último um dos indicadores de um outro problema: o déficit educacional 

entre brancos e negros no país.  

    Sendo assim, não é de se surpreender que, o quadro da academia de 

Relações Internacionais no país, seja, majoritariamente, branco. Da 

mesma forma, o projeto pedagógico da maioria dos cursos de Relações 

Internacionais não aborda as temáticas raciais. 

Gráfico 1. Perfil dos egressos dos cursos de RI no Brasil por cor ou 

raça 

  

Fonte: MAIA, 2020, pág. 43 

 

O gráfico 1 mostra a distribuição de cor/raça declarada na pesquisa 

sobre o perfil dos egressos dos cursos de Relações Internacionais no Brasil 

que realizaram as edições de 2009, 2012 e 2015 do Enade. O gráfico indica 

que, no universo total, a maior proporção (72,6%) se declarou branca, 

seguida pela parda (15,6%), preta não quilombola (3,5%), amarela (2,1%), 
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indígena não aldeado (0,3%). 5,9% dos entrevistados não quiseram 

declarar cor/raça. 

 

Gráfico 2. Menção às questões de Educação Ambiental, em Direitos 

Humanos e das Relações Étnico-Raciais e Histórias e Culturas Afro-

Brasileira, Africana e Indígena nas graduações de RI no Brasil. 

 

                         

 

                    Fonte: MAIA, 2020, pág. 36 

 

   Outro aspecto que a pesquisa supracitada buscou identificar, foi a 

menção explícita de conteúdos relacionados às diretrizes nacionais sobre 

as Políticas de Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, e 

Educação das Relações Étnico-Raciais e Histórias e Culturas Afro-

Brasileira, Africana e Indígena. O gráfico acima representa a porcentagem 

de cursos analisados pela pesquisa que abordam temáticas étnico-raciais. 

Foi observado que a maior parte dos projetos político-pedagógicos não 

inclui nas suas ementas esses conteúdos (61%), mesmo tendo sido 
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ressaltado que a incorporação desses conteúdos não precisava estar 

vinculada a disciplinas específicas. 25% do gráfico representa os projetos 

pedagógicos das instituições que oferecem o curso de Relações 

Internacionais aos quais a pesquisa não conseguiu ter acesso, sendo 

apresentados no gráfico com a sigla NI de Não identificado. Apenas 14% 

dos cursos de RI ofertados no Brasil possuem em suas ementas conteúdos 

sobre o tema. 

A ausência do primeiro, isto é, a baixa quantidade de alunos/as 

negros/as universitários – Em comparação com os brancos (IBGE, 2019, 

págs.1-9) – e, em específico, a baixa quantidade de alunos negros e 

indígenas nos cursos de Relações Internacionais no Brasil, não pode ser 

utilizada como uma justificativa da deficiência na abordagem de temáticas 

raciais, que são fundamentais para a compreensão, não só das dinâmicas 

do internacional, como da construção e do funcionamento da própria 

sociedade brasileira (IBGE, 2019, pág.1-2; PEREIRA, ano, págs.1-2) 

    Apesar do contexto propício à abordagem dos temas raciais, a formação 

dos brasileiros em Relações Internacionais não difere do contexto de 

formação em RI em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, um dos 

países com maior formação de internacionalistas, e de produções 

acadêmicas em Relações Internacionais no mundo, menos de 10% dos 

acadêmicos se identificam como negros ou latinos. Esse cenário se torna 

ainda mais grave quando levamos em consideração o impacto 

desproporcional que questões como, desenvolvimento, mudanças 

climáticas e imigração possuem em populações não-brancas. 

Nos Estados Unidos, que é o maior produtor de bolsas de estudos de RI, 
apenas 8% dos estudiosos se identif icam como negros ou latinos, em 

comparação com 12% dos estudiosos em política comparada e 14% em 
política dos EUA. E isso apesar do fato das questões que os estudiosos 

das RI estudam, como guerra, migração, direitos humanos, 
desenvolvimento e mudanças climáticas, terem um impacto 

desproporcional sobre os negros, os povos indígenas e os povos não-
brancos. (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.8. Tradução Minha)17 

 
17 Do original:” In the United States, which is the largest producer of  IR scholarship, only 8 
percent of  scholars identify as black or Latino, compared to 12 percent of  scholars in 
comparative politics and 14percent in U.S. politics. And that’s despite the fact that the 
issues that IR scholars study, such as war, migration, human rights, development, and 
climate change, have a disproportionate impact on black people, indigenous people, and 
people of  color” (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.8). 
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    Zvobgo e Loken (2020) consideram que, porque setores mais 

tradicionais das RI não levam a sério questões raciais, também terão 

dificuldade em reconhecer a importância da diversidade e da inclusão. 

Além disso, também chamam a atenção que, parte do problema, se deve 

ao fato de que a maioria dos acadêmicos brancos só esperam que 

acadêmicos não-brancos pesquisem e tratem de questões de raça e etnia 

e estudos de áreas de regiões não pertencentes ao ocidente. Dessa forma, 

só os contratam para ministrar disciplinas sobre essas temáticas, o que 

acaba por delimitar a área de atuação de acadêmicos não-brancos dentro 

da disciplina. 

    Ademais, o trabalho destes autores também revela que a forma em que 

as RI são ensinadas, auxilia na manutenção das desigualdades. A maior 

parte dos professores de Relações Internacionais relata organizar seus 

cursos ao redor dos paradigmas tradicionais das RI - que excluem questões 

de gênero, raça e racismo – apesar de parte deles também relatarem que 

não trabalham com tais paradigmas. 

Há uma tendência generalizada e corrosiva entre os estudiosos brancos 
sobre os estudiosos de raça, etnia e política identitária nos Estados 

Unidos ou em um contexto de estudos de área. Embora estudiosos não -
brancos trabalhem nessas áreas, não há razão para esperar que todos o 

façam. Essa tendência de presumir, mesmo atribuir, onde diferentes 
pessoas pertencem comunica aos estudiosos não-brancos de RI que 

eles não são bem-vindos(...) A forma como as RI são ensinadas também 
perpetua (...) as desigualdades prof issionais (...) Em uma pesquisa de 
2014 com professores de IR, cerca de 40% relataram organizar seus 

cursos pelos paradigmas tradicionais dos estudos de IR. Uma vez que 
muito trabalho paradigmático é dominado por homens brancos e é 

guiado pelo eurocentrismo, mulheres, pessoas não brancas e questões 
de raça e racismo são deslocados dos programas do curso. 

curiosamente, a forma como os professores organizam seus cursos não 
ref lete necessariamente sua própria abordagem para estudar as RI. 

Nessa mesma pesquisa, 26% dos entrevistados relataram não utilizar 
análise paradigmática. Isso lança ainda mais dúvidas sobre os 

paradigmas como núcleos, mas excludentes, quadros. (ZVOBGO; 

LOKEN, 2020, págs.8-9. Tradução Minha)18 

 
18 Do original:” There is a pervasive and corrosive tendency among white scholars to assume 
that scholars of color study race, ethnicity, and identity politics in the United States or in an 
area-studies context. Though scholars of color do work in these areas, there is no intellectual 
reason to expect that they all do so. This tendency to presume, even assign, where different 
people belong communicates to IR scholars of color that they are not welcome(...) How IR is 
taught also perpetuates the research and professional inequalities we detail above. In a 2014 
survey of IR professors, nearly 40 percent reported organizing their courses by the traditional 
paradigms of IR studies. Since much paradigmatic work is dominated by white men and is 
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    É necessário que profissionais e acadêmicos nas Relações 

Internacionais no mundo todo incorporem os debates sobre raça e racismo. 

Apesar de existir uma demanda, tanto da sociedade civil (a nível nacional 

e global), quanto de instituições internacionais, pela abordagem desses 

assuntos – que cada vez mais se fazem sentir na realidade social em 

diversos países pelo mundo – a disciplina ainda hoje continua a resistir, ou 

ao menos, não responder a essa demanda tão rapidamente quando 

deveria. Um exemplo disso é ausência de uma agenda de pesquisa e uma 

seção de conferência sobre o tema na ISA (International Studies 

Association), que é uma das importantes associações de acadêmicos e 

profissionais das Relações Internacionais do mundo. 

A International Studies Association (ISA), principal associação 
prof issional para estudiosos e prof issionais de IR, não oferece uma 

seção de pesquisa ou conferência sobre raça. Nem nenhuma de suas 
seções organizadas menciona raça em suas descrições. Embora a ISA 
tenha vários núcleos relacionadas à identidade, incluindo o núcleo das 

Mulheres para Estudos Internacionais, não há núcleos para estudiosos 
não-brancos. Estudiosos não-brancos também experimentam racismo 

evidente dentro da ISA e outras associações prof issionais. Em 2018, 
Meg Guliford descreveu sua experiência como uma estudiosa negra em 

uma conferência da ISA, onde três diferentes participantes assumiram 
que ela era uma funcionária do hotel e um perguntou quando ela 
planejava trazer mais comida. (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.8. 

Tradução Minha)19 
                                                                                  

   Assim como Cynthia Enloe (2004) nos incentiva a ter uma curiosidade 

feminista, e nos questionarmos onde estão as mulheres, que lugares 

ocupam e como são atravessadas pelo Internacional e suas dinâmicas 

(ENLOE, 2004, págs.1-12), o internacionalista precisa se perguntar onde 

 
guided by Eurocentrism, women, nonwhite people, and issues of race and racism are 
displaced in course syllabi. interestingly, how professors organize their courses does not 
necessarily ref lect their own approach to studying IR. In that same survey, 26 percent of 
respondents reported that they do not use paradigmatic analysis. This casts even more doubt 
on the paradigms as core, yet exclusionary, frameworks.”(ZVOBGO; LOKEN, 2020, págs.8-9) 
19 Do original:” The International Studies Association (ISA), the main professional 
association for IR scholars and practitioners, does not of fer a research or conference 
section on race. Nor do any of  its organized sections mention race in their descriptions. 
While ISA does have several identity-related caucuses, including the Women’s Caucus 
for International Studies, there is no caucus for scholars of  color. Scholars of  color also 
experience overt racism within ISA and other professional associations. In 2018, Meg 
Guliford described her experience as a black scholar at an ISA conference, where three 
separate attendees assumed, she was hotel staf f  and one asked when she planned to 
bring out more food” (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.8) 



   
 

 
 46 

está o negro, o indígena, o asiático, o não-branco, no internacional. Não só 

os lugares que ocupam e como são atravessados por ele, mas porque 

passamos tanto tempo sem enxergá-los, sem sermos curiosos sobre eles. 

Mais do que isso, é importante que os internacionalistas se questionem 

sobre qual é o papel que a raça e o racismo possuem na constituição desse 

“véu” - como diria Du Bois (apud ANIEVAS; MACHANDA; SHILLIAM, 2017, 

pág.5) - que nos impediu de enxergá-los e às dinâmicas de violência, 

exploração e subjugação, intrínsecas ao sistema internacional, que se 

abatem sobre eles (indivíduos não-brancos) e são responsáveis pela 

construção do lugar que ocupam hoje e de seu silenciamento. 

    Para tanto, a disciplina precisa fazer as pazes com seu próprio passado, 

apagado, seja por vergonha do racismo explícito ter orientando o seu 

surgimento, seja pela indisponibilidade de tratar desse tema. No caso do 

primeiro, as RI podem realizar uma narração crítica dos seu nascimento 

através da incorporação da contribuição de intelectuais como Du Bois, para 

a narrativa ‘’oficial” de sua história. Lembrar de intelectuais que já falavam 

sobre raça e racismo como elementos importantes das RI, à época de seu 

surgimento – e que criticavam o caráter racista dos estudos de suas 

contrapartes – é um primeiro passo e pode facilitar a abordagem desses 

temas, com seriedade, na contemporaneidade.  

      No caso do segundo, a disciplina precisa se atentar para os custos da 

resistência de incorporar a pauta racial, que podem ser altos, tendo em 

vista a importância que o tema possui para um bom entendimento do 

surgimento da própria disciplina. Ademais, como visto anteriormente, a 

ausência de um olhar preparado – ou ao menos, disposto – a levar as 

dinâmicas raciais em consideração, prejudica o resultado das análises 

realizadas pela disciplina, que passam a ignorar grandes partes de 

dinâmicas sociais nacionais e internacionais. Isso, por sua vez, prejudica a 

capacidade do campo de estudo de, não só entender a realidade em sua 

complexidade, mas também, de ser propositiva quanto aos problemas 

levantados e discutidos por diferentes setores de sociedades ao redor do 

mundo. Em última instância, isto pode corromper a capacidade da disciplina 

de agir como uma teoria de resolução de problemas que foi, afinal, o 

objetivo pelo qual foi criada. 
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A disciplina, agora, precisa correr contra o tempo, pois o 

recrudescimento dos debates e das movimentações ao redor dessa pauta, 

pode levar a crer que, assim como Du Bois acreditava que o problema do 

século XX era o da raça (Du Bois, 1961, pág.23), esse pode ser/continuar 

sendo o principal - ou um dos principais - problema(s) da humanidade no 

decorrer do século XXI. 

  Dessa forma, a não incorporação do estudo sobre raça e racismo pelo 

campo de estudo das Relações Internacionais - questões integrais para o 

nascimento da mesma – podem acarretar no comprometimento da 

integridade da própria disciplina (ZVOBGO; LOKEN, 2020, pág.1). 

Tendo isso em vista, a presente pesquisa busca contribuir para esse 

movimento ao se debruçar sobre as relações entre raça/racismo e os 

chamados “Estudos de Desenvolvimento”, pensando o racismo e os 

processos de exclusão racial causadas pelo desenvolvimento a nível 

nacional e internacional. Desenvolvimento é um tema muito importante 

para as Relações Internacionais, tendo sido uma das primeiras questões 

pensadas, tanto por acadêmicos, quanto por tomadores de decisão, para 

além da Guerra. Tendo inaugurado uma nova forma de conceber as 

relações entre países e as RI como um todo (RIST, 2008, págs.69, 71, 72). 

Desenvolvimento sempre foi também uma fonte de grande preocupação 

para o Brasil, sempre ansiada e perseguida pelo país sem, no entanto, 

lograr sucesso.  

Resgatando a supracitada necessidade de pensar as dinâmicas de raça e 

racismo nos Estudos Internacionais, o campo dos Estudos de 

Desenvolvimento se apresenta como uma importante área de estudo sobre 

a qual podemos pensar essas intersecções. Devido não só a importância 

que o tema “desenvolvimento” possui para as Relações Internacionais, mas 

também porque poucos foram os trabalhos que se propuseram a trabalhar 

esses recortes (raça/racismo e desenvolvimento) (WHITE, 2002, págs.407-

418; SHILLIAM, 2014, 1-13; KOTHARI, 2006, págs.9-26). 

Nesse capítulo realizei o esforço de explorar as conexões entre 

raça/racismo (fio condutor dessa pesquisa) e as RI (disciplina que me serve 

como ponto de partida). Elucidando como a raça e o racismo foram 
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elementos fundamentais para o surgimento desse campo de estudo, assim 

como para a construção das hierarquias do sistema internacional. 

Apresentei também uma chave de análise racializada, que indexa a 

branquitude ao Norte Global, que auxilia a melhor entender as dinâmicas 

raciais a nível Global. 

 No próximo capítulo, me dedicarei a explorar as ligações entre raça e 

desenvolvimento. Através dessa lente racializada, me dedicarei a abordar 

como o desenvolvimento das nações brancas/do Norte se deu através da 

exploração das nações não-brancas/do Sul, como esse processo estava 

pautada em concepções raciais e como ele manteve através dos tempos 

sob o discurso do dever das nações brancas/do Norte de ajudar no 

desenvolvimento das nações não-brancas/do Sul. Buscando entender, 

dessa forma, como o processo de desenvolvimento das nações do Norte 

Global produziu exclusões raciais a nível internacional. Nesse segundo 

capítulo me proporei, também, a analisar, brevemente, a importância do 

desenvolvimento para as Relações Internacionais. 

A argumentação exposta no segundo capítulo, se dará em preparação para 

o terceiro, onde abordarei esse mesmo vínculo (raça/racismo e 

desenvolvimento) dentro do contexto brasileiro. Buscando entender como 

o desenvolvimento do país produziu exclusões raciais. Concluindo, assim, 

o objetivo da presente pesquisa, que visa entender como o processo de 

desenvolvimento produziu exclusões raciais a nível internacional e 

doméstico (no caso do Brasil). 

Sendo “desenvolvimento” um tema multidisciplinar e muito vasto, que pode 

ser abordado tanto pela Economia, quanto pelas Ciências Sociais e as 

Relações Internacionais, meus esforços se darão não em favor do 

esgotamento do tema, mas do levantamento de uma problemática ainda 

pouco analisada; na realização de um recorte, a ser explorado de forma 

não-exaustiva.    
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Capítulo 2. RAÇA E DESENVOLVIMENTO  

2.1 Desenvolvimento e as RI 

Desenvolvimento econômico vem sendo um importante tema de debate 

para as Relações Internacionais desde o final da década de 1940, no 

período que se sucedeu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Na época, as 

principais nações do norte global tinham como principal preocupação a 

reconstrução da Europa, que havia sido arrasada pela guerra. Como forma 

de solucionar esse problema, os Estados Unidos formularam o Plano 

Marshall, que foi oficialmente lançado em 05 de junho de 1947. Mais 

precisamente, o surgimento do debate sobre ‘'Desenvolvimento’’ é 

atribuído ao ponto quatro do discurso inaugural dado pelo presidente 

Truman em 20 de janeiro de 1949. Discurso esse que inaugurou não só a 

chamada “Era do Desenvolvimento” - Era de ouro dos esforços 

internacionais para o desenvolvimento e na crença no mesmo - mas 

também uma nova forma de conceber as Relações Internacionais (RIST, 

2008, págs.69, 71, 72). 

    Apesar de no momento imediatamente após o fim da Segunda Guerra 

os esforços terem se concentrado na Europa, com a gradual recuperação 

do velho continente, o foco migrou do Norte para o Sul Global. A partir daí, 

os programas estadunidenses de auxílio a certas partes da América Latina 

foram expandidos para outras partes do mundo, englobando mais nações 

entendidas como subdesenvolvidas. Tais programas foram instrumentos 

da política externa estadunidense no enfrentamento à URSS, na medida 

em que visavam conter focos revolucionários que pudessem surgir diante 

de situações de extrema desigualdade e pobreza. A Revolução Cubana em 

1959 é um marco para esta mudança de política, colocando um risco real 

aos EUA de revoluções socialistas no continente americano. Além dos 

EUA, outros países e organizações internacionais também passaram a 

dedicar partes de seus PIBS/fundos a projetos que objetivavam auxiliar o 

processo de desenvolvimento de nações mais pobres. 
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     Já no período pós Guerra Fria, os debates em torno do tema 

“Desenvolvimento” só se multiplicaram e aprofundaram. Com a ascensão 

da preocupação acerca da questão ambiental, o desenvolvimento foi 

repensado para abarcar as demandas de proteção da natureza. Assim, as 

discussões e o próprio termo foram se transformando, até chegarem ao 

século XXI através das ODSs (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável)20, um conjunto de metas globais estabelecidas pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, a serem cumpridas até 2030. 

 

2.2 As Origens da ideia de Desenvolvimento 

É importante notar que quando do início dos debates sobre 

desenvolvimento, não existia uma definição única do conceito. Na verdade, 

nem o próprio Truman fazia ideia do que queria dizer com 

“desenvolvimento” (RIST, 2007, pág.485). Sobre isso, a autora Teresa 

Hayter diz que, nos anos 60, durante o início da “Era do Desenvolvimento”, 

raras eram as tentativas de se definir desenvolvimento. Em vez disso, o 

que existia era uma suposição quase nunca questionada (...) que 

“desenvolvimento” o que quer isso fosse, poderia levar a melhora da 

situação que enfrentavam os mais pobres” (HAYTER, 2005, pág.89. 

Tradução minha) 21.  

  Até hoje desenvolvimento não possui uma definição única e coesa. O 

termo funciona como um guarda-chuva para diferentes definições, que 

variam de acordo com os interesses e perspectivas dos autores. Apesar 

disso, desenvolvimento é associado a ideias como: melhoria na qualidade 

de vida, redução ou erradicação da pobreza, crescimento econômico e/ou 

de renda, progresso, modernização, felicidade e futu ro (RIST, 2007, 

págs.485-486; CORNWALL, 2007, págs.471-481). Isso pode ter sido um 

dos elementos que possibilitaram as diversas mudanças do termo através 

 
20 Disponível em: <http://www.agenda2030.com.br/> Acesso em: 27/02/2020. 
21Do original: “There was little attempt [...] to define development. Instead, there was an 

unquestioned assumption [...] that “development”, whatever it was, could lead to improvement in 

the situation of poor people” (HAYTER, 2005, pág.89). 
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do tempo. Afinal, desenvolvimento sempre possuiu diversos significados, 

sendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. Apesar da falta de uma definição, 

o termo conseguiu permanecer em voga por mais de 60 anos (RIST, 2007, 

pág.485). 

    É possível, no entanto, traçar o surgimento da categoria de 

“Desenvolvimento” a uma época ainda anterior a creditada como seu 

nascimento. Rist (2008) menciona que o termo “desenvolvimento” já havia 

sido aplicado em mesmo contexto em períodos anteriores ao do fim da 

Segunda Guerra 

 

Tanto Marx quanto Leroy-Beaulieu o utilizaram (...) Lenin escreveu um 

trabalho intitulado The Development of Capitalism in Russia em 1899; 

Schumpeter compôs a Theory of Economic Development em 1911; e 

Rosenstein e Rodan submeteram para publicação o The International 

Development of Economically Backward Areas em 1944 (RIST, 2008, 

pág.73. Tradução Minha)22 

  

Sendo assim, é possível atribuir seu nascimento ao final do século XIX, no 

período do Neocolonialismo – Momento no qual as nações europeias se 

expandiram sobre os continentes africano e asiático, competindo entre si 

por territórios, a procura de mercados e matérias-primas para manter seus 

processos de industrialização aquecidos (MCMICHAEL, 2017, pág.xiii). A 

mesma época citada no capítulo anterior como período de nascimento das 

Relações Internacionais.  

De 1870 a 1940 (...) as “grandes potências” colocaram as ideias, até 

então dominantes, em prática e, de certo modo, abriram caminho para o 

“desenvolvimento” (...) A crença ocidental no “desenvolvimento” possui 

raízes antigas e, ao f inal do século XIX, tudo parecia estar preparado, 

 
22 Do original: “Both Marx and Leroy-Beaulieu employed it (...) Lenin wrote a work called The 
Development of Capitalism in Russia in 1899; Schumpeter composed his Theory of Economic 

Development in 1911; and Rosenstein and Rodan submitted The International Development of 
Economically Backward Areas in 1944 (RIST, 2008, pág.73). 
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em termos de ideias, para o embarque para essa grande aventura (RIST, 

2008, pág.47. Tradução Minha)23 

 

Segundo Phillip McMichael (2017), até então, os cidadãos europeus 

entendiam, de forma filosófica, desenvolvimento como o melhoramento do 

ser humano (através da educação, do desenvolvimento tecnológico e 

acumulação de riquezas etc.). Enquanto isso, as elites europeias, 

entendiam desenvolvimento como uma espécie de “engenharia social”, a 

ser praticada para melhor administrar as mudanças causadas pela 

industrialização, com o intuito de atender as demandas do capitalismo. 

Sendo assim, existiam dois aspectos do desenvolvimento, um mais 

filosófico/ideológico, e outro mais prático, ligado tanto a industrialização, 

quanto ao gerenciamento dos impactos sociais causados por ela 

(MCMICHAEL, 2017, pág.2). 

    Devido à essas concepções racistas vigentes à época, os 

brancos/europeus se concebiam como base de referências para outros 

povos e o epítome dentro de uma visão evolucionária da espécie humana 

(SHILLIAM, 2014, págs.1-6). Aliando-se a supracitada ideia de “engenharia 

social”, ambas concepções se tornaram justificativas para as empreitadas 

coloniais dos países europeus. A “engenharia social” que vinha sendo 

praticada em âmbito doméstico, foi utilizada também nas colônias 

europeias, gerenciando outros povos/raças em nome da saúde da 

economia e do desenvolvimento das nações da Europa. Sendo as colônias 

essenciais para o processo de desenvolvimento europeu, essas práticas 

de gerenciamento social eram aplicadas nesses territórios sujeitos ao poder 

da Europa de forma, ou a adaptar esses povos não-brancos (seu estilo de 

vida, educação, formas de trabalho etc.) às necessidades dos 

brancos/europeus, ou para marginalizá-los em relação a Europa e aos 

brancos/europeus. Dando a estes últimos - E às suas necessidades, 

 
23Do original: “(...)from 1870 to 1940(...) the ‘great powers’ put the then dominant ideas into 

practice and, in a sense, opened the way to ‘development (...) the Western belief in ‘development’ 
has ancient roots, and by the late nineteenth century everything seemed in place, in terms of ideas, 
to embark upon the great adventure (RIST, 2008, pág.47).  
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humanidades, formas de trabalho, organização social e processo de 

desenvolvimento - centralidade (MCMICHAEL, 2017, pág.3). 

    Nesse sentido, desenvolvimento envolvia uma relação de poder. 

Segundo McMichael (2017), enquanto a industrialização produziu 

desigualdades no interior das sociedades, e o colonialismo racializou 

desigualdades a nível internacional, a aurora do processo de 

desenvolvimento das nações europeias introduziu hierarquias de classe e 

raça dentro e através das sociedades. Essa relação destacada por 

McMichael pode ser melhor compreendida se resgatarmos o diagnóstico 

de Quijano (2005) levantada no capítulo anterior, onde o mesmo entende 

que, a partir da colonização, raça se tornou uma categoria universal de 

classificação da população mundial. 

Outra contribuição que vale ser ressaltada é a de Shilliam (2014), que não 

só parte do período colonial para pensar “desenvolvimento”, como destaca 

fortemente a importância da escravização para a construção tanto da ideia 

e dos imaginários sobre desenvolvimento, quanto da economia 

internacional (SHILLIAM, 2014, págs.1-6). O autor relembra também a 

importância das concepções de superioridade racial dos brancos para tais 

ideias e imaginários. Ademais, Shilliam também enxerga o mesmo 

processo identificado por Quijano (2005) do uso da raça como categoria de 

classificação universal das populações do mundo. Shilliam chama esse 

processo de formação racial global, enxergando que o mesmo criaria 

estereótipos construídos ao redor da raça, abarcando além da cor da pele 

outros atributos dessas populações como religião, práticas culturais e 

localização geográfica (SHILLIAM, 2014, pág.6).  

Sobre esses estereótipos, segundo o autor, foram construídas expectativas 

sobre esses povos e o lugar que os mesmos e suas sociedades deveriam 

ocupar dentro de um ordenamento racial de mundo. Qualquer um que 

fugisse às expectativas das populações brancas do Norte Global seria 

enxergado como anormal. Ainda segundo Shilliam (2014), a tensão entre 

essa leitura do mundo através de um ordenamento racial global – que teria 

congelado muitos povos em um período de tempo considerado, pelos 

brancos, como anterior ao que eles viviam – e as supracitadas expectativas 
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que os povos brancos do Norte Global tinham de desenvolvimento, estaria 

na base das justificativas liberais para o imperialismo (SHILLIAM, 2014, 

pág.6). 

  A partir dessas contribuições, é possível melhor compreender as ideias 

de McMichael (2017) a relação entre as concepções dos brancos do Norte 

Global acerca da sua, suposta, superioridade racial e ascensão do conceito 

de desenvolvimento. Ademais, elas também elucidam a conexão entre 

esse último e o processo de criação e universalização de hierarquias de 

raça e classe. 

   Ao ressaltarem a importância da escravização, do colonialismo e 

neocolonialismo/imperialismo – Em especial no que concerne a formação 

dessas hierarquias do sistema internacional e das populações do mundo a 

partir da categoria raça - os autores estão identificando processos que se 

iniciam num período histórico anterior ao do imperialismo/neocolonialismo 

analisado por McMichael (2017). Um período anterior ao surgimento tanto 

do desenvolvimento, quanto da raça, como uma ideia bem estabelecida – 

ambas só surgem no século XIX. Tendo isso em vista, o que ressalto na 

contribuição de ambos os autores é, como dito anteriormente, a forma 

como ela nos elucida, tanto o processo identificado por McMichael (2017), 

quanto a importância da escravização e da colonização de povos não-

brancos, no que tange os processos de industrialização dos países do 

Norte Global e a formação das hierarquias do sistema internacional (tema 

explorado no capítulo anterior). 

Sendo, assim, tomo o século XIX como a época de surgimento da ideia do 

desenvolvimento, como identificado por McMichael (2017). Segundo esse 

último autor, apesar de o desenvolvimento, como ideia, ter surgido no 

século XIX e informado as narrativas brancas/europeias da era da 

industrialização e do imperialismo/neocolonialismo, ele só se formaliza 

como projeto em meados do século XX, ao fim da Segunda Guerra Mundial 

(MCMICHAEL, 2017, pág.3-4). 

 

2.3 A “Era do Desenvolvimento” 
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   No pós-Segunda Guerra, as principais nações europeias, juntamente 

com os Estados Unidos, e suas respectivas populações, ansiavam pela 

paz. Eles entendiam que o desenvolvimento seria parte integral da 

construção dessa paz, pois consideravam que o período de profunda crise 

econômica pelo qual a Alemanha havia passado seria um dos motivos que 

teriam levado a radicalização dos alemães e o seu apoio ao nazismo. A 

lógica era a seguinte: Se pessoas em estado de vulnerabilidade extrema, 

tomam medidas extremas, seria necessário retirar essas pessoas dessa 

situação inóspita para que não se corresse o risco de o mundo assistir a 

ascensão de um novo regime nazista. Sendo assim, os Estados Unidos e 

as nações da Europa teriam um papel fundamental a cumprir. Afinal, eram 

elas as nações desenvolvidas, as que detinham riqueza, conhecimento, 

técnica, modernidade. E seria dever delas, no advento do que se esperava 

ser uma era de paz, benevolentemente, compartilhar sua riqueza, seu 

conhecimento, seu desenvolvimento com o resto do mundo.  

Segundo os decisores políticos do Ocidente, depois da Segunda Guerra 

Mundial a paz que tantos almejavam dependeria de um grande 

investimento em pesquisas técnicas e científ icas. A paz mundial não 

poderia ocorrer sem relações sociais democráticas, e isso requereria que 

todas as sociedades fossem economicamente prósperas. Pobreza 

levava povos desesperados a apoiarem crenças irracionais aos moldes 

daquelas que deram início a Segunda Guerra. Só a racionalidade 

científ ica e a expertise técnica do Ocidente seriam capazes de aumentar 

os níveis de prosperidade econômica das sociedades mais pobres, 

atraindo populações para formas mais racionais de participação política. 

Logo, seria dever das nações ocidentais intensif icar suas pesquisas 

técnicas e científ icas e disseminar os resultados com sociedades mais 

pobres. A recém-estabelecida ONU, na qual muitos países ocidentais se 

integraram, moveu-se rapidamente para criar agências para entregar 

desenvolvimento econômico para sociedades mais pobres ao redor do 

mundo. A revolução verde na agricultura foi só um dos resultados desses 

projetos de pesquisa. (HARDING, 2011, págs.1-2. Tradução Minha)24 

 
24 Do original: “According to Western policymakers after World War II, the world peace that so 

many desired required greater investments in scientific and technical research. World peace could 
not occur without democratic 2 Introduction social relations, and this in turn required economic 

prosperity for all societies. Poverty drove desperate peoples to support irrational beliefs of the sort 
that had led to World War II. It was only Western scientific rationality and technical expertise that 
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Uma das principais orientações teóricas por trás do entendimento e da 

prática de desenvolvimento no pós-guerra - Em especial, do Banco Mundial 

- foi criada por W. W Rostow, a partir de seus estudos sobre história 

econômica. Publicado pela primeira vez em 1960, Etapas do 

Desenvolvimento Econômico (do original, Stages of Economical Growth) se 

tornou crucial para o pensamento sobre desenvolvimento na época. Além 

disso, o próprio autor não só se envolveu na criação de um centro de 

estudos internacionais do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 

1952 – criado com fundos da CIA e que produzia embasamento teórico 

para as ações do Banco Mundial – como também ocupou o cargo de 

assessor de segurança nacional do presidente Kennedy (PEREIRA, 2016, 

págs.241-242; 245). 

A visão de Rostow concebia uma espécie de linha evolutiva/cronológica do 

desenvolvimento das sociedades, desde o que o autor chama de 

"sociedades tradicionais" até as sociedades com economias modernas e 

consumo de massa, que são contemporâneas ao autor. Em sua 

perspectiva, o desenvolvimento estava muito atrelado ao crescimento 

econômico e a evolução da ciência e da tecnologia moderna, elementos 

que seriam fundamentais para a virada de uma "sociedade tradicional" para 

"sociedade em transição", que seriam aquelas em processo inicial de 

desenvolvimento econômico, onde as pré-condições para que o 

crescimento, de fato, ocorresse, eram estabelecidas (ROSTOW, 1960, 

págs.17-18). 

Apesar da teoria de Rostow possuir um tom de organicidade - 

Especialmente no que tange as sociedades ocidentais, que vão passando 

por essas transformações de forma, aparentemente, "natural" - o autor 

considera que, em muitos casos, "sociedades tradicionais" precisaram da 

interferência externa de sociedades mais "adiantadas" para consegu ir dar 

início ao seu processo de desenvolvimento econômico (ROSTOW, 1960, 

 
could boost economic prosperity for poor societies, thereby attracting people to rational forms of 
political participation. Consequently, it was the duty of Western societies to increase their scientific 
and technical research and to disseminate the results to poor societies. The newly established 

United Nations, joined by many Western countries, moved quickly to set up agencie s to deliver 
economic development to poor societies around the globe. The green revolution in agriculture was 
just one of the results of such research projects. 
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pág.18; 25) Essa interferência externa contaria também com a ajuda de 

"(...)certas forças nacionais que favorecem a modernização(...)"(ROSTOW, 

1960, pág.25) que, segundo o autor, surgem, geralmente, como reação a 

essa interferência externa. Sobre isso, o autor, ao discorrer sobre as 

semelhanças entre o cenário, então, observado na África, na América 

Latina, na Ásia e no Oriente médio, e os estágios de "pré-arranco" e 

"arranco" econômico, diz que: 

(...) a missão do desenvolvimento tem de ser cumprida pelos que 

se acham nêle diretamente envolvidos. As elites alfabetizadas 

não-comunistas dessas sociedades em transição arcam com 

uma pesada responsabilidade pelo futuro de seus povos. Elas 

têm o direito de esperar que o mundo das democracias 

evoluídas auxilie em uma escala ampliada, com maior 

continuidade, mas são elas que terão de superar as dif iculdades 

apresentadas (...) São elas que têm de concentrar seus espíritos 

nas tarefas do desenvolvimento, a despeito das tentações para 

forçar o nacionalismo em outras direções e para render-se às 

distrações da Guerra Fria. São elas que, tendo auxiliado a 

conseguir a independência, sob as bandeiras da liberdade 

humana, apelando para os valôres do Ocidente que 

compartilham, terão agora de aceitar grande parte da 

responsabilidade de fazer tais valôres viver, em função de suas 

respectivas sociedades e culturas, à medida que completam as 

precondições e se lançam no desenvolvimento autônomo(...) 

(ROSTOW, 1960, pág.172) 

Para além de, de certa forma, naturalizar e tomar essa interferência como 

necessária, o autor também reconhece instâncias contemporâneas a ele 

em que " a sociedade tradicional persistiu ao lado de atividades econômicas 

modernas, geridas com objetivos econômicos limitados por uma potência 

colonialista ou quase-colonialista." (ROSTOW, 1960, pág.19) e que a 

passagem das "sociedades tradicionais" para as "sociedades em transição" 

- Aquelas em estágio anterior ao arranco econômico - incluem, até certo 

ponto, uma alteração em seus valores, além das mudanças políticas, 

sociais e econômicas (ROSTOW, 1960, pág.17). 

Resgato também contribuições de autores como Simon Kuznets, que em 

“Economic Growth and Income Inequality”, publicado em 1955, conclui que 
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a desigualdade não minaria o desenvolvimento (aqui fortemente associado 

ao crescimento econômico). O modelo de Kuznets entende que a 

desigualdade surge, num primeiro momento, a partir dos processos de 

industrialização no meio urbano, devido à migração do insumo trabalho do 

meio rural (caracterizado por baixa renda per capita e intensidade de 

capital, e maior igualdade na distribuição de renda) para o meio urbano. A 

desigualdade seria reduzida conforme aumenta-se o grau de 

industrialização do país, em fases mais avançadas do desenvolvimento das 

economias, onde, eventualmente, se alcançaria um equilíbrio na 

mobilidade de capital-trabalho de setores menos intensivos (como o 

agrícola) para mais intensivos (urbano-industrial) (KUZNETS, 1955, 

págs.1-28). Seguindo essa lógica, seria desnecessário investir em políticas 

de distribuição de renda – como bem salienta a citação supracitada de 

Pereira (2016) – pois sua mitigação se daria ao longo do processo de 

crescimento econômico. Sendo assim, para combater a desigualdade seria 

necessário apenas fomentar esse último. Essas ideias tiveram grande 

influência sobre o Banco Mundial, como demonstra a citação abaixo: 

O perf il da carteira do banco encontrava respaldo intelectual em teorias 

do desenvolvimento em voga na academia anglo-americana. Baseadas 

em uma visão etnocêntrica, que extrapolava a experiência histórica dos 

países capitalistas industrializados para o então chamado Terceiro 

Mundo, tais teorias entendiam desenvolvimento como crescimento do 

PIB e função direta do investimento em inf raestrutura. A crença no poder 

da tecnologia e da ciência era amplamente compartilhada e estava na 

base dos modelos de crescimento e conceitos mais difundidos, como big 

push e take-of f , os quais serviam para sintonizar e harmonizar a doutrina 

econômica com a pregação de Washington para que os países do 

Terceiro Mundo absorvessem mais ajuda f inanceira e capital estrangeiro 

(...) Além dessa visão mais geral, duas coordenadas intelectuais 

predominavam entre os economistas do banco. A primeira af irmava que 

a distribuição de renda se concentrava nos estágios iniciais do ciclo 

econômico e se desconcentrava nos estágios f inais, de tal maneira que, 

após uma fase ascendente e sustentada de crescimento econômico, 

ocorreria o “efeito derrame” (trickle-down), isto é, o gotejamento gradual 

da renda para os estratos mais baixos da estrutura social. Quanto tempo 

esse processo duraria e qual a intensidade e o alcance do derrame 

acabaram se tornando questões secundárias naquele período diante da 

crença no próprio derrame. A segunda coordenada supunha a existência 
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de trade-of fs entre ef iciência e distribuição, razão pela qual políticas 

distributivas eram vistas como prejudiciais ao crescimento. (PEREIRA, 

2016, pág.241-242). 

Isso representou um ponto de virada. A partir daí, a lógica de 

desenvolvimento, mencionada anteriormente – Onde Desenvolvimento era 

associado a um crescimento econômico, melhora da condição dos seres 

humanos, desenvolvimento tecnológico e científico, aumento da renda, 

prosperidade, alcançado através da adequação e civilização de sociedades 

incivilizadas por meio de uma “engenharia social” realizada pelas elites 

brancas/europeias (MCMICHAEL, 2017, págs. xiii-4) - amadurece. De 

acordo com McMichael (2017) Desenvolvimento teria continuado a ser 

associado as mesmas ideias – que imperaram durante o fim do século XIX 

e informaram o período imperialista e da segunda revolução industrial – 

com o acréscimo da redução de pobreza e desigualdade. Além disso, ele 

teria passado a ser atingido por um meio “diferente”. Sociedades não-

brancas incivilizadas passam a ser chamadas de subdesenvolvidas, 

enquanto que as metrópoles europeias, as sociedades dos homens 

brancos, vão de civilizadas, para desenvolvidas. Sendo essas últimas as 

portadoras da riqueza, do conhecimento e da modernidade, seria dever 

delas gerar desenvolvimento, levando civilização, quero dizer, 

desenvolvimento para os incivilizados, ou melhor, subdesenvolvidos 

(MCMICHAEL, 2017, pág.4).  

A pobreza que, segundo Pereira (2016), seria um assunto que não detinha 

muita atenção das teorias econômicas hegemônicas até então - não 

constando, inclusive, no vocabulário dos funcionários do Banco Mundial – 

passa a receber mais atenção deste último, e do mundo, no decorrer da 

década de 1960 (PEREIRA, 2016, pág.248). 

    Para atingir o objetivo de “levar desenvolvimento aos menos 

desenvolvidos” foram criadas uma miríade de agências de fomento ao 

desenvolvimento, algumas ligadas a governo de países como a USAID 

(agência estadunidense dedicada ao assunto) ou ligadas a uma instituição 

internacional, como a ONU (Organização das Nações Unidas), recém-

criada na época. 
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(...) uma sopa de letrinhas de agências (foram) criadas após a Segunda 

Guerra Mundial: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID), o Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino 

Unido (DFID), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

Banco Africano de Desenvolvimento (AFDB), o Banco Asiático de 

Desenvolvimento (ADB), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) , a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e muito mais. Não apenas a ajuda estrangeira estava 

envolvida; o Ocidente promoveu conselhos, relações diplomáticas e 

intervenção militar como parte da cruzada para transformar o Resto." 

(EASTERLY, 2006, pág.22. Tradução Minha)25 

À época, muito por conta da polarização no cenário internacional devido ao 

contexto de Guerra Fria, as grandes potências discordavam em quase tudo. 

Mas “desenvolvimento” era a palavra que representava um dos pontos 

comuns entre os chamados primeiro e segundo mundo (respectivamente, 

Estados Unidos e União Soviética). Desenvolvimento e ajuda ao 

desenvolvimento eram utilizados por essas duas potências (e seus 

respectivos aliados) como forma de convencer os países asiáticos e 

africanos, que estavam passando por seus processos de independência, a 

se juntarem aos blocos e tomarem partido dentro de um sistema 

internacional polarizado (RIST, 2007, pág.486) 

Parte desses países recém-independentes, no entanto, se recusavam a 

tomar partido na polarização entre EUA e URSS. Essas nações, da Ásia e 

da África, juntamente com outras da América Latina, criaram em 1960 um 

grupo de coalisão dos Não-Alinhados. Esse grupo acreditava que para 

alcançar verdadeira autodeterminação no contexto da Guerra Fria, seria 

 
25Do original: "(...)an alphabet soup of agencies created after World War II: the International 

Monetary Fund, the World Bank, the United States Agency for International Development 

(USAID), the United Kingdom’s Department for International Development (DFID), the 

InterAmerican Development Bank (IDB), the African Development Bank (AFDB), the Asian 

Development Bank (ADB), the United Nations Development Program (UNDP), the World Health 

Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Labour 

Organization (ILO), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), and many more. Not just foreign 

aid was involved; the West promoted advice, diplomatic  relations, and military intervention as 

part of the crusade to transform the Rest."(EASTERLY, 2006, pág.22). 
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necessário desenvolver consciência das hierarquias raciais a nível global, 

herança dos processos de colonização e imperialismo, que, segundo eles, 

continuava a orientar as políticas ocidentais e soviéticas e seus projetos de 

desenvolvimento direcionados ao terceiro mundo (SHILLIAM, 2014, 

págs.8-9) 

Isso se torna claro na fala de Sukarno, presidente da Indonésia, na 

conferência de Bandung em 1955. Também conhecida como a conferência 

da solidariedade afro-asiática, ela é considerada por muitos como berço 

dos Não-Alinhados. Na sua fala de abertura para a conferência, Sukarno 

diz: 

Estamos unidos (...)por uma detestação comum ao colonialismo em 

qualquer uma de suas formas. Estamos unidos por uma detestação 

comum ao racialismo. E estamos unidos por uma determinação comum 

de preservar e estabilizar a paz no mundo (...) E, peço que não pensem 

no colonialismo apenas na forma clássica que nós da Indonésia, e 

nossos irmãos em diferentes partes da Ásia e África, conhecemos. O 

colonialismo também tem sua roupagem moderna, sob a forma de 

controle econômico, controle intelectual, controle f ísico real por uma 

pequena, mas alienígena comunidade dentro de uma nação(...) Nós, os 

povos da Ásia e da África, 1.400.000.000 brutos, somos muito mais da 

metade da população humana do mundo(...) (Sukarno 1955. Tradução 

Minha). 

26 

Segundo Shilliam (2014) Essa conferência foi um marco na discussão 

sobre desenvolvimento e uma fonte de preocupação para o governo 

estadunidense, que temia que uma conferência de líderes políticos não-

brancos pudesse resultar em críticas aos Estados Unidos. Isso porque, 

apesar dos Estados Unidos não ter sido um dos principais formuladores do 

 
26Do original: “We are united (...) by a common detestation of colonialism in whatever form it 

appears. We are united by a common detestation of racialism. And we are united by a common 

determination to preserve and stabilise peace in the world (. . .) And, I beg of you do not think of 

colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of 

Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, 

intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation(…)We, 

the peoples of Asia and Africa, 1,400,000,000 strong, far more than half the human population of 

the world(...) (Sukarno 1955). 
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imperialismo na África e na Ásia, esses países poderiam chegar à 

conclusão que os EUA não era diferente das nações europeias, no que se 

referia a preservação de hierarquias raciais, devido aos conflitos raciais no 

sul dos Estados Unidos. Temia-se também que a conferência de Bandung 

pudesse encorajar uma solidariedade racial transnacional entre os negros 

do sul dos EUA e os povos Afro-asiáticos recém-independentes. O grande 

temor era que essa possível união pudesse servir como uma porta de 

entrada para o comunismo em solo estadunidense (SHILLIAM, 2014, 

pág.9). 

Segundo Pereira (2016) o movimento dos países não-alinhados apesar de 

ser diverso e divido, assumem uma posição contra o colonialismo 

reclamando desenvolvimento para sua região – Um verdadeiro 

desenvolvimento, que, como destaca Shilliam (2014), não servisse apenas 

para torná-los em membros das zonas de influência das grandes potências 

da época. Isso teria dado visibilidade ao um processo, enxergado por 

Pereira (2016), de crescimento da tensão entre os países do Norte e do Sul 

Global. Tensão essa que giraria em torno das desigualdades de riqueza e 

poder entre os Estados e mesmo dentro das organizações multilaterais 

(PEREIRA, 2016, pág. 242). 

O esforço para prestar ajuda/auxílio internacional para o desenvolvimento 

estava, em grande parte, calcado no alcance de metas – geralmente 

estabelecidas pela ONU – que, quando atingidas, representariam 

progressos na caminhada da humanidade em direção a esse grande 

objetivo. O estabelecimento dessas metas passou a se tornar mais comum 

na segunda metade do século XX. Algumas das metas estabelecidas pela 

ONU incluíam, por exemplo, conseguir que todas as crianças do mundo 

frequentassem o ensino básico (a partir da idade considerada apropriada), 

pôr fim ao analfabetismo, combater a malária e extinguir a fome no mundo. 

Para conseguir dar cabo dessas metas, projetos eram realizados e verbas 

eram captadas de vários doadores ao redor do mundo (tanto de países, 

quanto de empresas e celebridades) para que esses planos pudessem sair 

do papel.  
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No entanto, já no final da década de 1960, quando Robert McNamara 

assume a presidência do Banco Mundial, o mesmo realiza um balanço 

negativo dos esforços para promover o desenvolvimento. Mcnamara 

constatou “(...) que a desigualdade de renda entre as nações havia 

aumentado e que a maior parte da população mundial permanecia em 

condições de pobreza, apesar do crescimento econômico no Terceiro 

Mundo.” (PEREIRA, 2016, pág.247). O, então, presidente do Banco 

Mundial atrelava esse balanço negativo às ideias e teorias vigentes na 

época. McNamara apontava a insuficiência de tais teorias ao discordar dos 

pressupostos da época ao considerar que o crescimento econômico 

sozinho não, necessariamente, levaria a redução da pobreza (PEREIRA, 

2016, pág.247). 

(...) o lançamento do Programa Mundial de Emprego em 1969, a partir do 

qual a OIT e o IDS conduziram sete estudos de caso (Colômbia, Sri 

Lanka, Quênia, Irã, Filipinas, Sudão e República Dominicana) entre 1970 

e 1975(...) os relatórios evidenciaram que, mesmo com taxas maiores ou 

menores de crescimento econômico, a desigualdade não estava 

diminuindo naqueles países, o que trazia para o primeiro plano a questão 

da equidade e da distribuição(...) (PEREIRA, 2016, págs.249-250) 

 

    Para Easterly (2006), parte desse fracasso, como chama o autor, estaria 

relacionado aos próprios limites da ajuda internacional para o 

desenvolvimento. Ela sozinha não poderia desenvolver nenhum país. O 

desenvolvimento de uma nação dependeria também dos esforços, dos 

sucessos e fracassos do próprio Estado e das instituições que o compõem 

para atingir esse objetivo. O outro motivo destacado por Easterly (2006) 

para esse “fracasso” devia-se ao fato de que a maioria desses profissionais 

e instituições estariam presos a um discurso utópico, ideais inatingíveis e a 

grandes planos, feitos para atingir grandes objetivos, que encontrariam 

pouco respaldo na realidade (EASTERLY, 2006, pág.4). Isso estaria 

relacionado a existência de um tipo de profissional do desenvolvimento, 

identificado pelo autor, chamado por ele de “planejador”. 

    Os “planejadores” seriam aqueles que, como o próprio nome sugere, 

planejam, criando grandes e elaborados planos. Eles seriam aqueles que 
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consideram que já sabem as respostas para os problemas enfrentados 

por povos de países mais pobres e, por isso, não se aproximariam do seu 

público alvo para entender melhor sua situação e necessidades. 

Enquanto isso, “buscadores” seriam o seu exato oposto, aqueles que não 

pressupõe que já sabem das respostas para os problemas, se 

aproximando daqueles que pretende atingir com seu trabalho, tentando 

conhecer melhor suas demandas e procurando construir saídas 

endógenas para os problemas encontrados. Easterly (2006) considera 

que, durante a maior parte do século XX e início do século XXI, a maioria 

dos profissionais do desenvolvimento agiam como planejadores, ao que 

ele atribui grande parte da dificuldade dos programas de ajuda 

internacional para o desenvolvimento prestados pelo ocidente de atingir 

seus objetivos dentro das metas estabelecidas. 

  

Planejadores no topo não têm conhecimento da parte inferior; os 

buscadores descobrem qual é a realidade na parte inferior. Os 

planejadores nunca ouviram se o planejado conseguiu o que precisava; 

os buscadores descobrem se o cliente está satisfeito (...) um planejador 

acha que já sabe as respostas; ele pensa na pobreza como um problema 

técnico de engenharia que suas respostas vão resolver. Um buscador 

admite que não sabe as respostas com antecedência; ele acredita que a 

pobreza é um complicado emaranhado de fatores políticos, sociais, 

históricos, institucionais e tecnológicos. Um buscador espera encontrar 

respostas para problemas individuais apenas por tentativa e 

experimentação de erros. Um planejador acredita que os estrangeiros 

sabem o suf iciente para impor soluções . Um buscador acredita que 

apenas os povos locais têm conhecimento suf iciente para encontrar 

soluções, e que a maioria das soluções deve ser criada pelo próprio país 

(EASTERLY, 2006, pág.4. Tradução Minha)27. 

 
27 Do original: "Planners at the top lack knowledge of the bottom; Searchers find out what the 

reality is at the bottom. Planners never hear whether the planned got what it needed; Searchers 

find out if the customer is satisfied (...) A Planner thinks he already knows the answers; he thinks 

of poverty as a technical engineering problem that his answers will solve. A Searcher  admits he 

doesn’t know the answers in advance; he believes that poverty is a complicated tangle of political, 

social, historical, institutional, and technological factors. A Searcher hopes to find answers to 

individual problems only by trial-and-error experimentation. A Planner believes outsiders know 
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Easterly (2006), assim como McMichael (2017) e Rist (2008), também 

reconhece a relação entre a concepção de desenvolvimento do século XIX 

e a do século XX. Na visão do autor, o olhar e o entendimento da suposta 

missão que o Ocidente deve cumprir com relação ao desenvolvimento, é 

uma atualização da visão racista que se tinha do desenvolvimento no 

século XIX, de que o Ocidente deveria civilizar, tutorar os povos não-

brancos/menos desenvolvidos (EASTERLY, 2006, págs.20-21). Ao 

enxergar isso, o autor estabelece uma relação entre a “trajetória do herói” 

da literatura e a forma como o próprio ocidente se enxerga em relação ao 

resto do mundo: como o herói, o escolhido, para acabar com o sofrimento 

do resto do mundo. 

   Todos adoramos a fantasia de ser o escolhido. Parte da explicação 

para a popularidade ocidental do Grande Plano é que ele estrela o Rico 

Ocidente no papel principal, o das pessoas escolhidas para salvar o 

Resto? (...) Poucos defensores da ajuda podem resistir à tentação de 

fazer o papel de Harry Potter." (EASTERLY, 2006, pág.15. Tradução 

Minha)28. 

 

 

    O autor caracteriza isso como a atualização do Fardo do Homem Branco, 

notando pouca diferença dos discursos utópicos sobre desenvolvimento do 

século XIX - que superestimavam a importância do Ocidente para o 

processo de desenvolvimento das outras nações/povos do mundo - para 

os do século XXI, como o dado por Jeffrey Sachs (diretor da rede de 

Soluções para o Desenvolvimento das Nações Unidas) sobre os Objetivos 

do Milênio. 

O Fardo do Homem Branco emergiu da fantasia auto agradável do 

Ocidente de que "nós" fomos os escolhidos para salvar o Resto. O 

Homem Branco ofereceu a si mesmo o papel principal em uma versão 

 
enough to impose solutions. A Searcher believes only insiders have enough knowledge to find 

solutions, and that most solutions must be homegrown (EASTERLY, 2006, pág.4). 

28 Do original: "We all love the fantasy of being the chosen one. Is part of the explanation for the 
Big Plan’s Western popularity that it stars the rich West in the leading role, that of the chosen 

people to save the Rest? (...) Few aid advocates can resist the temptation to play Harry Potter." 
(EASTERLY, 2006, pág.15). 
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ancien régime de Harry Potter (...) Com algumas f lutuações (...) estas 

são as mesmas ideias que inspiram a versão atual do Fardo do Homem 

Branco (...) sempre que você ouve um político ou ativista ocidental dizer 

"nós", eles querem dizer "nós brancos"— a versão atual do Fardo do 

Homem Branco. (EASTERLY, 2006, págs.19, 22, 23. Tradução Minha)29 

O discurso utópico, mencionado anteriormente como um dos motivos que 

estariam dificultando o alcance do desenvolvimento, está intrinsecamente 

relacionado a atualização do Fardo do Homem Branco. De acordo com 

Easterly (2006), ele consiste na crença dos brancos do norte global de que 

eles estariam num ponto superior, no que tange à evolução da espécie 

humana, em comparação com outros povos, e teriam de desempenhar a 

tarefa hercúlea de civilizar outros povos. A atualização dessa crença se 

encontra na compreensão dos países brancos/ocidentais de que somente 

a, suposta, superioridade técnica, intelectual, tecnológica, econômica e a 

modernidade do ocidente, seria capaz de dar fim a pobreza, a fome, as 

milhares de mortes por doenças facilmente tratáveis... Em suma, o 

sofrimento dos mais pobres. 

Easterly também atribui parte da culpa dos fracassos na obtenção dos 

objetivos estabelecidos nas últimas seis décadas, visando o alcance do 

mítico desenvolvimento, ao fato de que a ajuda para o desenvolvimento 

prestada pelo ocidente, é realizada pensando no próprio ocidente, na 

opinião pública, na boa imagem que isso cria para os políticos e como isso 

alivia a pressão dos ricos para fazer alguma coisa sobre o assunto 

(EASTERLY, 2006, págs.14-15). Ele também considera que o Ocidente 

está, através da desculpa de promover o desenvolvimento, tentando tornar 

o resto do mundo sua imagem e semelhança. Isso fica mais claro quando 

o autor descreve que os esforços empreendidos pelo Ocidente para 

desenvolver "o resto" como o autor se refere ao resto do mundo, vai muito 

além da ajuda financeira para o desenvolvimento 

 
29 Do original: "The White Man’s Burden emerged from the West’s self-pleasing fantasy that “we” 

were the chosen ones to save the Rest. The White Man offered himself the starring role in an 
ancien régime version of Harry Potter (...) With some fluctuations in intellectual favor (...) these 
are the same ideas that inspire today’s version of the White Man’s Burden (...) anytime you hear 

a Western politician or activist say “we,” they mean “we whites”—today’s version of the White 
Man’s Burden. (EASTERLY, 2006, págs.19, 22, 23) 
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O esforço ocidental implementa uma variedade de intervenções além da 

ajuda externa, incluindo assessoria técnica e empréstimos do Fundo 

Monetário Internacional e do Banco Mundial, a disseminação do 

conhecimento sobre o capitalismo e a democracia, intervenções 

científ icas para curar doenças, nation-building, neoimperialismo e 

intervenção militar. Tanto a direita quanto a esquerda participam desse 

esforço" (EASTERLY, 2006, pág.6. Tradução Minha.)30. 

 

   Quanto aos limites do que pode ser alcançado através da ajuda, e da 

cooperação internacional, para o desenvolvimento, concorda Paulo 

Nogueira Batista Jr. (2007), que pondera que as ações dessas nações mais 

desenvolvidas, estariam sempre pautados nos interesses das forças 

nacionais (BATISTA JR., 2007, pág.34). Sendo assim, ao se submeterem 

ou se tornarem dependentes dessas nações desenvolvidas, as nações 

subdesenvolvidas estariam, somente, obedecendo aquilo que melhor 

satisfaria os interesses das forças nacionais dessas primeiras. Algo que, 

não necessariamente, estaria em ressonância com os interesses das forças 

nacionais desses últimos ou os deixaria mais próximos de alcançarem o 

desenvolvimento. 

Quanto a leitura de Easterly (2006) de que o Ocidente estaria tentando 

tornar o resto do mundo sua imagem e semelhança, Batista Jr. (2007) 

identifica que as nações desenvolvidas treinariam as elites das nações 

subdesenvolvidas, promovendo sua visão de mundo para elas. Essas 

últimas se tornariam agentes dessas primeiras nos países 

subdesenvolvidos, atuando de forma a promover políticas alinhadas aos 

ideais das nações do Ocidente, aos quais passaram a acreditar e defender 

as elites das nações subdesenvolvidas. Esse processo, só afastaria cada 

vez mais essas últimas do desenvolvimento, como demonstra o trecho 

abaixo: 

(...)Grande parte das elites nacionais mostra-se inclinada a formas 

subordinadas de inserção internacional, atuando de forma consistente 

 
30 Do original: "The Western effort deploys a variety of interventions besides foreign aid, 
including technical advice and lending from the International Monetary Fund and the World 
Bank, the spread of the knowledge of capitalism and democracy, scientific interventions to cure 

disease, nation-building, neoimperialism, and military intervention. Both the Right and the Left 
participate in this effort" (EASTERLY, 2006, pág.6). 
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para bloquear a formulação e a implementação de um projeto autônomo 

de desenvolvimento. Essa atuação de parte das elites locais obedece, 

obviamente, a motivações econômicas concretas. As nações 

hegemônicas operam de forma a benef iciar aqueles que se dispõem a 

cooperar com seus projetos de poder. Mas não se deve subestimar o 

papel de inf luências ideológicas e fatores de ordem subjetiva. O poder se 

exerce não apenas nos planos econômico, político e militar, mas também 

— e de forma crucial — no terreno das ideias, das ideologias, das 

imagens, da cultura (...) Um elemento central dessa estrutura de poder é 

o treinamento — adestramento talvez seja a palavra mais adequada — 

das elites da periferia nas universidades dos países centrais, nas 

instituições f inanceiras privadas e em organizações internacionais como  

o FMI e o Banco Mundial (...) O treinamento ou adestramento das elites 

periféricas tem dupla dimensão. Envolve não só a transmissão de 

conhecimentos, técnicas e experiência internacional, mas também de 

valores e padrões de comportamento. Forma-se assim uma “tecnocracia 

apátrida”, na expressão de Charles de Gaulle, mais identif icada 

psicológica e emocionalmente com as nações adiantadas que com os 

próprios países de origem. A preservação do atraso e da dependência 

passa a ser articulada por dentro, sem sotaque f ísico, porém com um 

tremendo sotaque espiritual, diria Nelson Rodrigues. Essa dominação 

indireta, que se faz por meio de prepostos locais, é menos transparente 

e, assim, mais ef iciente que os métodos coloniais tradicionais (BATISTA 

JR., 2007, pág.35) 

As contribuições de Easterly (2006) e Batista Jr. (2007), destacadas acima, 

ajudam a questionar a ideia do desenvolvimento enquanto algo puramente 

atrelado à economia e ao desenho de políticas econômicas. Como dito 

anteriormente, o termo “desenvolvimento” desde o século XIX até os dias 

de hoje vem sendo associado a uma diversidade de ideias e objetivos que 

extrapolam as competências e o campo da economia, envolvendo também 

outros campos das ciências sociais e humanas e até as ciências naturais, 

como a química, a física e a biologia, especialmente, no que se refere à 

proteção ambiental e ao monitoramento dos efeitos do desmatamento e do 

aquecimento global, preocupações mais recentes ligadas à pauta. Isso 

também fica explícito quando a “Era do desenvolvimento” se inicia. Tanto 

as metas estabelecidas pela ONU para alcançar o desenvolvimento, quanto 

as suas intervenções e projetos para alcançar o mesmo fim, se davam em 

diferentes áreas, desde a educação, passando pela saúde e infraestrutura.   
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A citação de Easterly (2006), torna, ainda mais visível o papel fundamental 

que a ciência, a tecnologia e a expertise técnica dos países do Norte 

Global/Ocidente detinham no que diz respeito as empreitadas de fomento 

ao desenvolvimento realizadas por eles em países mais pobres/do Sul 

Global. Como consta numa passagem anterior de Sandra Harding, na visão 

dos brancos/ocidentais: “Só a racionalidade científica e a expertise técnica 

do Ocidente seriam capazes de aumentar os níveis de prosperidade 

econômica das sociedades mais pobres” (HARDING, 2011, págs.1-2. 

Tradução minha) 

Como dito anteriormente, o termo desenvolvimento se manteve em voga 

por mais de 60 anos, chegando ao século XXI depois de muitos debates e 

transformações. O termo, no entanto, não chega ao século XXI intacto. Até 

a metade da primeira década dos anos 2000, mais de 2.3 trilhões de 

dólares haviam sido gastos com ajuda internacional ao desenvolvimento. 

Ainda assim, o objetivo que estava sendo perseguido havia seis décadas, 

estava longe de ser alcançado (EASTERLY, 2006, págs.2, 9).  

Devido a essas dificuldades, dos países do norte global e das instituições 

internacionais de cumprirem as metas estabelecidas internacionalmente e 

alcançarem o desenvolvimento (HARDING, 2011, pág. ix; RIST, 2007, 

pág.486) no decorrer do século XX, ocorre um gradual desgaste do termo 

e da crença no desenvolvimento.  

As duas obras citadas, (ROSTOW, 1960; KUZNETS, 1955) como alguns 

dos expoentes dos trabalhos acadêmicos em voga no período, como visto 

anteriormente, basearam o entendimento e a prática de desenvolvimento a 

partir do pós-guerra. O resgate dessas obras nos ajuda a melhor 

compreender as concepções sobre desenvolvimento que vigoravam a 

época. Concepções que indexavam fortemente desenvolvimento com 

crescimento econômico, que considerava que este último seria a solução 

para muitos - senão todos - os problemas trazendo crescimento na renda e 

bem-estar. Esse, especialmente, é o caso do texto de Kuznets (1955) que 

sugere que as desigualdades são naturalmente superadas com o processo 

de crescimento econômico. Algo que, como visto, passou a ser contestado 
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ainda no final da década de 1960 pelo, então, recém-empossado 

presidente do Banco Mundial. 

No caso de Rostow (1960), enquanto expoentes do instrumental teórico 

que embasou o entendimento e a prática de desenvolvimento a partir do 

fim da segunda guerra, sua obra contribuiu para o fortalecimento da crença 

das nações brancas/do Norte Global que só elas poderiam e deveriam 

intervir para desenvolver nações menos desenvolvidas/não-brancas. Ou 

seja, estimulavam e recrudesciam o Fardo do Homem Branco, a crença na 

superioridade dos brancos do Norte Global e no suposto, dever deles de 

auxiliar, desenvolver, salvar povos não-brancos/mais pobres. Isso deveria 

ser feito, inclusive, para a própria segurança dos países 

brancos/ocidentais/desenvolvidos, para evitar a ascensão de novos 

discursos e políticas radicais como o nazismo, ideia defendida pelo próprio 

Rostow (PEREIRA, 2016, pág.245; HARDING, 2011, pág.1-2). 

Além disso, a visão do autor do processo de desenvolvimento como escala 

evolutiva/cronológica partindo de sociedades tradicionais, não foge a lógica 

de leitura que os brancos do norte global tinham dos povos e sociedades 

não-brancas no século XIX. Leituras onde esses povos e sociedades não-

brancas eram considerados como permanentemente atrasados em relação 

ao estado em que se encontravam as nações europeias, e os Estados 

Unidos, e à modernidade (SHILLIAM, 2014, pág.6). Rostow (1960) não só 

traz essa lógica para o século XX, como explicita que essas sociedades 

dificilmente deixariam seu status de “tradicional” sem a interferência 

externa de nações “mais adiantadas” e das elites dessas sociedades que 

estivessem dispostas a ajudá-las (ROSTOW, 1960, págs.18-25; 172). 

Ademais, o autor também considera que no processo de transformações 

políticas, econômicas e sociais, que seriam inerentes ao processo de 

desenvolvimento dessas “sociedades tradicionais”, poderiam incluir 

também mudanças em seus valores (ROSTOW, 1960, pág.17). As tais 

elites supramencionadas, na visão do autor deveriam auxiliar no processo 

de disseminação dos “valores do Ocidente” para o resto de suas 

sociedades, sendo esse um elemento fundamental para o desenvolvimento 

dessas nações (ROSTOW, 1960, pág.17). O que recai exatamente sobre a 
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crítica feita por Easterly (2006) e Harding (2011) sobre os países 

brancos/do Norte Global se utilizarem da justificativa de seu, suposto, dever 

de desenvolver nações não-brancas/do Sul, para promover uma 

padronização, homogeneização do Sul Global. Tentando construí-los à 

imagem dos países brancos/do Norte, como trazido previamente por 

Easterly (2006).  

Ainda sobre isso, as contribuições, até aqui, apresentadas de Easterly 

(2006) e Batista Jr. (2007) elucidam a permanência da importância do papel 

das elites do Norte Global. Elas, como demonstrado por McMichael (2017) 

foram essenciais para a prática do desenvolvimento no século XIX – onde 

as elites europeias lançavam mão de uma “engenharia social” que passou 

a ser praticada nas colônias em prol dos interesses dessas elites e do 

desenvolvimento das nações europeias. Essas elites do Norte Global 

continuaram a utilizar de tal “engenharia social” administrando as nações e 

os povos do Sul Global – com a ajuda das elites do Sul – em prol do 

desenvolvimento das nações do Norte. Processo citado e incentivado por 

Rostow (1960) quando o mesmo ressalta a importância das “elites 

alfabetizadas não-comunistas” dos países subdesenvolvidos, e que 

compartilham dos valores do ocidente, para o processo de 

desenvolvimento desses países não-brancos/do Sul Global (ROSTOW, 

1960, pág.172). 

Ademais, à luz da teoria deste último autor, é possível compreender os 

processos identificados por Quijano (2005) Shilliam (2014) - A escravização 

dos povos não-brancos e a colonização - seriam as condições de arranco 

das economias europeias. Isto é, aquilo de que as economias precisam 

para gerarem seu primeiro grande crescimento econômico. Ao pontuarem 

a importância da escravização e da colonização como elementos 

fundamentais ao processo de industrialização dos países europeus, os 

autores elucidam dois eventos fundamentais para o desenvolvimento 

dessas economias, sem os quais, muito provavelmente, ele não seria 

possível. Além disso, como pontuado anteriormente, tais processos de 

escravização e colonização teriam ajudado a fundar, também, as 

hierarquias do sistema internacional. 
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As implicações raciais destas ideias e das práticas levantadas até aqui, 

podem ser melhor compreendidas ao resgatarmos a contribuição de Meera 

Sabaratnam (2020), apresentada no capítulo anterior. A autora fala sobre 

indexação do Norte Global ou Ocidente à branquitude como uma forma de 

criar uma lente racial crítica ao internacional como o conhecemos. Ao 

fazermos isso, é possível perceber a dicotomia Norte/Sul em termos de 

País Brancos/Países não-brancos, ou ainda Nações 

Colonizadoras/Nações ex-colônias ou Nações Pós-coloniais. Essa visão é 

compartilhada também por Grosfoguel (2016), também levantada no 

capítulo anterior.  

A utilização dessa lente se justifica ao passo que, o que se pode observar 

até aqui, é o processo de surgimento da ideia de desenvolvimento atrelada 

as concepções de superioridade racial dos brancos do Norte Global em 

relação aos povos não-brancos do Sul Global. Não somente isso, mas 

também a utilização dessas concepções como base conceitual das práticas 

realizadas no século XIX, nas quais as populações não-brancas, sobre o 

jugo das potências europeias, são utilizadas da forma que os brancos do 

Norte entendiam que seria melhor para o desenvolvimento das economias 

dos seus respectivos países, como bem demonstra McMichael (2017). 

Nesse sentido, também vale ressaltar a contribuição de Shilliam (2014) que 

destaca o papel fundamental que a escravização de povos não-brancos 

teve para o desenvolvimento econômico dessas nações brancas/do Norte 

Global e para a própria Economia Internacional (SHILLIAM, 2014, pág.2-

8). 

Observa-se também a continuidade dessas concepções de superioridade 

racial, e do dever do homem branco de civilizar povos não-brancos, através 

do discurso dos países Brancos/do Norte Global do seu, suposto, dever de 

desenvolver nações subdesenvolvidas. O que, por si só, já pressuporia que 

os países brancos/do Norte estariam, de alguma maneira, mais aptos, ou 

ainda, que seriam melhores ou mais evoluídos - nas palavras de Rostow 

(1960) “adiantados” - em relação aos países não-brancos/do Sul. Sendo, 

como destaca Easterly (2006) uma atualização d’O fardo do homem 

branco. 
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Para além disso, o discurso sobre desenvolvimento apresentado pelos 

países brancos/do Norte Global também apresenta uma visão de mundo 

onde todos os países podem se desenvolver, e serem salvos de sua 

pobreza e desigualdade, desde que se disponham a ser tutorados pelos 

países brancos/ Norte Global. Visão essa que é expressa por Rostow 

(1960) nas citações apresentadas. Temos então o prolongamento de 

concepções de superioridade racial e de uma relação entre o Norte Global 

e o Sul Global, que remontam aos tempos coloniais, através do discurso, 

da prática e da ideia de desenvolvimento. 

Segundo McMichael (2017) o longo arco, ou jornada, do desenvolvimento, 

se inicia no imperialismo, atravessando a era do desenvolvimento até a 

globalização (MCMICHAEL, 2017, pág. xiii). A era de ouro do 

desenvolvimento chega ao fim em meados da década de 70, com a 

ascensão do Neoliberalismo, onde “desenvolvimento” passa a ganhar 

outros contornos. (MCMICHAEL, 2017, pág. xiv). 

 

2.4 Neoliberalismo, Segurança e Subdesenvolvimento 

Nos anos 1970, o Norte Global assiste a ascensão de uma nova visão sobre 

a economia e as relações sociais, o Neoliberalismo, que estimulava, dentre 

outras coisas, a desregulação dos mercados, a diminuição dos gastos 

públicos e da intromissão do Estado na economia. Ele surge em um período 

onde, até então, as nações do Norte Global detinham como principal teoria 

de orientação às práticas econômicas, o keynesianismo. Esse, por sua vez, 

pregava uma maior interferência estatal na economia, com o objetivo de 

gerar emprego e bem-estar. O keynesianismo nasce no contexto da crise 

de 1929 para substituir o liberalismo clássico devido ao entendimento 

vigente à época de que ele teria levado a crise (KRISHNA, 2009, pág.34-

35). O Neoliberalismo vem, então, para resgatar e atualizar os princípios 

do liberalismo clássico no momento em que o Keynesianismo entra em 

crise nos países do Norte Global.  

Retornando Easterly (2006), o autor menciona que o esforço de ajuda de 

desenvolvimento aos países mais pobres, ou do Sul Global, incluía a 
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disseminação do capitalismo pelo Ocidente (EASTERLY, 2006, pág.6). 

Sobre o Ocidente, o autor escreve: 

 

Quem é "O Ocidente"? São os governos ricos da América do Norte e da 

Europa Ocidental que controlam em grande parte as agências 

internacionais e o esforço para transformar nações pobres. Embora, com 

o tempo, algumas nações não ocidentais (Japão) e prof issionais de todo 

o mundo também tenham se envolvido. (EASTERLY, 2006, pág.6. 

Tradução Minha)31. 

Os países do norte global, portanto, compunham a maioria no controle das 

agências internacionais para o desenvolvimento. E, através delas, e do 

discurso de fomento ao desenvolvimento, promove nos países do sul global 

a criação, ou adoção, de modelos de organizações políticas e econômicas 

aos moldes das existentes no ocidente que, como relata Harding (2011), 

são percebidas pelos ocidentais como superiores as demais. O que resulta 

é um processo de transformação dessas sociedades não-brancas/não-

ocidentais em um espelho do ocidente, como bem destaca Easterly (2006). 

As políticas e práticas econômicas que passam a ser recomendadas e 

estimuladas pelo Ocidente/Norte Global – especialmente através do FMI e 

do Banco Mundial – a partir das décadas de 70 e 80, são políticas e práticas 

neoliberais, como privatizações de empresas estatais, desregulação de 

mercados, a redução da intervenção do Estado na economia e aberturas 

comerciais. Medidas essas que já vinham sendo aplicadas em partes do 

Ocidente, a exemplo dos governos de Thatcher e Reagan. 

No f inal da década de 1970, o estado de bem-estar keynesiano e o 

poder do trabalho organizado sofrem seus primeiros ataques (...) sendo 

consolidado na década de 1980(...) Na Grã-Bretanha, as empresas e 

setores estatais foram privatizados, e o poder dos sindicatos e da classe 

trabalhadora foi decisivamente dizimado pelo regime Thatcher em uma 

série de confrontos altamente divulgados. Milhões de funcionários 

estatais foram demitidos como resultado da privatização. Enquanto isso, 

Londres e os condados do sul prosperaram muito sob a economia 

 
31Do original: "Who is “the West”? It is the rich governments in North America and We stern Europe 
who largely control international agencies and the effort to transform poor nations. Although, over 

time, some non-Western nations (Japan) and professionals from all over the world have also 
become involved." (EASTERLY, 2006, pág.6). 
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liberalizada e especialmente a liberalização dos mercados de capitais e 

do setor f inanceiro, e o distrito f inanceiro lucrou bastante (...) Nos 

Estados Unidos, mudanças semelhantes estavam ocorrendo(...) sob 

Reagan e George H. W. Bush, a renda familiar média dos 10% mais 

ricos da sociedade aumentou 16%, e a renda familiar do 1% mais rico da 

sociedade aumentou em impressionantes 50%. Na outra ponta, os 10% 

mais pobres das famílias dos EUA perderam 15% de seus rendimentos 

(passando de uma renda anual de US$ 4.113 para US$ 3.504 ao longo 

da década). Tal aumento da desigualdade foi característico não apenas 

da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas sim "praticamente todos os 

países viram as desigualdades aumentarem nos últimos vinte anos por 

causa das políticas neoliberais (KRISHNA, 2009, pág.44. Tradução 

Minha)32. 

Essas medidas, como visto, já criavam e intensificavam desigualdades no 

Norte Global, em favor das elites da mesma região. Mesmo assim, 

instituições internacionais como o FMI, ainda impunham a adoção dessas 

medidas por parte dos países do Sul Global. Esse poder de imposição de 

medidas advinha da renegociação de dívidas desses países na África, na 

Ásia e na América Latina. Isso auxiliaria esses países no enfrentamento de 

sucessivas crises econômicas que os assolaram à época, e que 

remontavam as do choque do petróleo, ocorrido em meados dos anos 70. 

Dessa forma, a adoção desses pacotes de medidas neoliberais era 

 
32 Do original:” The late 1970s saw the first sustained assaults on the Keynesian welfare state and 
the power of organized labor (under Margaret Thatcher in Britain), and this was consolidated in 
the 1980s (especially during the presidency of Ronald Reagan in the United States and Helmut 
Kohl’s chancellorship in Germany). In Britain, the nationalized firms and sectors were privatized, 

and the power of unions and the working class was decisively decimated by the Thatcher regime 
in a series of highly publicized confrontations. Millions of state employees were fired as a result 
of privatization. Meanwhile, London and the southern counties prospered greatly under the 
liberalized economy and especially the liberalization of capital markets and the financial sector, 

and the financial district surged in wealth. The midlands and northern counties (once the 
industrial and mining heartland of Britain) fell into a steep decline, which is still ongoing. 
Inequality within the country increased greatly. In the United States, similar  changes were 

occurring, with the shift of the economic center of gravity away from the industrial Northeast and 
around the Great Lakes to the Southwest and Western states. In the decade of the 1980s, under 
Reagan and George H. W. Bush, the average family income of the top 10 percent of society 
increased by 16 percent, and the family income of the top 1 percent of society increased by a 

staggering 50 percent. At the other end, the bottom 10 percent of U.S. families lost 15 percent of 
their incomes (moving from an annual income of $4,113 to $3,504 over the decade). Such rising 
inequality was characteristic not merely of England and the United States, but rather “virtually all 

countries have seen inequalities increase over the past twenty years because of neol iberal 
policies” (KRISHNA, 2009, pág.44). 
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condição para a liberação de crédito por parte dessas instituições para que 

os países pudessem pagar suas dívidas junto a bancos internacionais. 

 

o período desde 1980 tem visto o ressurgimento da ideologia de 

mercado e a hostilidade ostensiva à interferência estatista ou política no 

funcionamento do domínio econômico. Ironicamente, este período tem 

visto um tremendo aumento no grau de interferência política por parte de 

instituições como o FMI e seu Programa de Ajuste Estrutural sobre as 

economias de países do terceiro mundo, feito em nome da defesa dos 

princípios do livre comércio! (...) O poder de instituições como o FMI e o 

Banco Mundial de ditar políticas para governos de terceiro mundo surgiu 

em grande parte devido às crises de dívida que varreram essas nações 

na década de 1980. A gênese dessa dívida do terceiro mundo remonta 

aos desenvolvimentos na década de 1970. Após a primeira e segunda 

alta do preço do petróleo de 1973 e 1979, respectivamente (KRISHNA, 

2009, págs.45-46). 

 

Quanto ao Banco Mundial, a partir de 1979 começou se focar ainda mais 

no incentivo de operações que resultavam no fortalecimento da espiral de 

endividamento de seus principais clientes. Esses eram, em sua maioria, 

países não-brancos/do Sul Global. Nesse contexto, o espaço para incentivo 

de projetos sociais foi se tornando cada vez mais reduzido (PEREIRA, 

2016, pág.254). Já no início dos anos 80, o Banco atuou de forma a adaptar 

as orientações econômicas a nível doméstico dos países não-brancos/do 

Sul Global as novas diretrizes da economia internacional, que seguiam o 

padrão neoliberal estabelecido por Reagan e Thatcher. 

(...)Entre 1980 e 1982, o banco atuou no sentido de f irmar o ajustamento 

estrutural como meio necessário para adaptar os países endividados às 

novas condições da economia internacional (...)que emergia como 

expressão da política neoliberal encabeçada pelos governos Thatcher e 

Reagan e da mudança mais geral na correlação de forças entre capital e 

trabalho. Com o início da crise da dívida externa dos países latino -

americanos no f inal de 1982, os empréstimos do banco foram d irigidos 

pelo Tesouro americano e pelo Federal Reserve para disciplinar a 

política econômica dos Estados devedores. Nenhum mecanismo de 

proteção ou compensação a grupos sociais mais vulneráveis ao ajuste 

foi cogitado. Na verdade, a bandeira da redução da pobreza, já 

desgastada politicamente dentro e fora do banco, foi abandonada (...) 

(PEREIRA, 2016, págs.254-255) 
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Quando aplicadas em um cenário socioeconômico como o das nações do 

Sul Global, as medidas neoliberais não surtem os resultados prometidos 

pelos países do Norte Global/Ocidente. A adoção dessas medidas cria 

catástrofes sociais nos países do Sul Global, afastando-os do ideal 

anunciado pelo Ocidente, e ansiado pelo Sul Global, do Desenvolvimento. 

Criando uma realidade muito mais próxima do seu antônimo o 

subdesenvolvimento ou des-desenvolvimento (HARDING, 2011, pág. ix), 

que, por sua vez, está associado a ideias como baixo crescimento 

econômico, recessão, queda na renda, aumento da pobreza e da 

desigualdade, queda/ausência de bem-estar, defasagem tecnológica e 

atraso (em contraste com a modernidade). Em suma, a ideias opostas 

àquelas relacionadas ao “desenvolvimento”. 

(...)em plena era Reagan-Thatcher, a pesquisa do banco foi 

redirecionada para os defeitos do Estado e a ef iciência dos mercados e 

para a contraposição entre equidade e ef iciência. O centro doutrinário e 

operacional passou a ser a liberalização econômica (...) À medida que os 

efeitos recessivos provocados pelos programas de ajuste 

macroeconômico foram aparecendo em diversos países, emergiu a 

preocupação com a sustentabilidade política do processo em curso. Até 

então, o discurso of icial tinha sido de que o ajuste simplesmente era 

“bom para os pobres”, pois os benef iciaria diretamente – e não apenas 

indiretamente, pela via do “derrame”.64 Esse discurso mudou em 

meados de 1980, quando o banco começou a admitir a ocorrência de 

“custos sociais (...) (PEREIRA, 2016, pág.255) 

 

 O custo disso foi muito mais alto nos países do Sul Global, e dentro deles, 

para as populações mais pobres, como bem elucida Krishna (2009). A 

adesão dessas políticas por parte dos países mais pobres/do Sul Global, 

beneficiou as economias e as elites do norte global – Embora não tenham 

atingido/beneficiado as populações mais baixas dessas sociedades. 

. 

Tais programas visam políticas macroeconômicas dos governos, 

podendo-se argumentar que uma queda nas taxas de crescimento do 

PIB após tal programa pode ter sido resultado de muitas variáveis 

intervenientes, incluindo a implementação defeituosa ou incompleta do 

próprio Programa de Ajuste Estrutural. Críticos, como Cheryl Payer, 

Susan George, Joseph Stiglitz e Walden Bello argumentam que uma 
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instituição internacional (...) não deve desempenhar um papel que 

contraria diretamente a soberania nacional das nações devedoras, e que 

as prescrições políticas do FMI têm se aliado muito bem com os 

interesses dos bancos ocidentais privados, do Departamento do Tesouro 

dos EUA e das corporações ocidentais e dos investidores desejosos de 

acesso a países do terceiro mundo e às nações ex-socialistas em termos 

favoráveis. Eles apontam que os resgates do FMI são equivalentes a um 

público mundial que paga impostos que suportam os custos dos erros 

cometidos pelos credores privados, e enquanto isso não há como negar 

que os programas de austeridade do FMI impactam 

desproporcionalmente as seções mais pobres das sociedades do 

terceiro mundo (KRISHNA, 2009, pág.50. Tradução Minha)33 

 

Ainda sobre essas políticas econômicas neoliberais estimuladas pelo Norte 

Global como o caminho para o desenvolvimento, é importante destacar que 

essas não foram utilizadas nos processos de desenvolvimento dos 

mesmos. Pelo contrário, durante seu desenvolvimento, esses países do 

Norte Global, muitas vezes, se utilizaram de medidas econômicas que são 

o oposto daquilo que defendiam como “boas práticas econômicas” e de 

desenvolvimento. Tais medidas neoliberais só foram adotadas por essas 

nações uma vez que estes países atingiram o status, ou patamar de, 

desenvolvido (CHANG, 2003, págs.11-24). Isso também se torna mais 

claro, ao resgatarmos a contribuição de McMichael (2017) e Shilliam 

(2014), que relatam como o processo de desenvolvimento das nações do 

Norte Global/Ocidente se deu através de empreitadas coloniais, que só 

começam a ser abandonadas a partir do fim da segunda guerra mundial 

(MCMICHAEL, 2017, pág. xiii). Ademais, Pereira (2016) pontua que a 

influência de pressupostos como o de que o crescimento econômico por si 

traria a resolução de problemas como pobreza e desigualdade, nunca, de 

 
33 Do original:”Such programs aim at macroeconomic policies of governments, and one can argue 
that a drop in GDP growth rates in the aftermath of such a program might have been the result of 
many intervening variables, including the defective or incomplete implementation of the Structural 

Adjustment Program itself. Critics, such as Cheryl Payer, Susan George, Joseph Stiglitz, and Walden 
Bello, have argued that an unelected international institution should not play a role that directly 
contravenes the national sovereignty of debtor nations, and that the policy prescriptions of the 
IMF have dovetailed altogether too neatly with the interests of private Western banks, the U.S. 

Treasury Department, and Western corporations and investors desirous of access to third-world 
countries and ex-socialist nations on favorable terms. They point out that IMF bailouts are 
equivalent to a worldwide taxpaying public bearing the costs of mistakes made by private lenders, 

and meanwhile there is no denying that austerity programs of the IMF disproportionately impact 
the poorest o sections of third-world societies”(KRISHNA, 2009, pág.50) 
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fato, haviam deixado de serem referências para economistas do banco 

(PEREIRA, 2016, págs.252). 

É possível perceber, então, mais uma vez, agora na contemporaneidade, o 

Norte Global, os países ocidentais, se utilizando de uma engenharia social, 

gerenciando a economia e as mudanças causadas por ela, tanto no interior 

das sociedades do norte global, quanto nas sociedades do Sul Global (suas 

antigas colônias) em nome do bem-estar do sistema de produção, das 

economias e das elites do norte global. Criando, processo, desigualdades 

dentro e através das sociedades do globo (MCMICHAEL, 2017, pág.3). 

As ações ressaltadas até aqui não estiveram livres de críticas. Além das 

ressaltadas por Krishna (2009), instituições como a Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e Comissão das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) também teceram críticas as 

práticas relatadas até aqui. Ambas instituições entendiam a solução para 

os problemas de desenvolvimento, de forma distinta das apontadas até 

aqui, considerando que “a solução dos dilemas do desenvolvimento 

(concentração de renda, pauperização e desigualdade entre as nações) 

passava por alguma redistribuição de recursos do Norte para o Sul” 

(PEREIRA, 2016, pág.250). Essas críticas coincidem com a ascensão e 

fortalecimento de outras teorias sobre desenvolvimento. Destaco aqui dois 

deles, a teoria da dependência e o pensamento cepalino, advindo da 

própria CEPAL. 

O núcleo básico do pensamento cepalino foi formulado a partir da chegada 

do economista Raúl Prebisch a sede da Cepal no Chile em 1949. Ele ajuda 

a compor uma das teses principais do pensamento da instituição que é a 

noção de centro e periferia, e que esta última, grupo do qual a América 

Latina faria parte, estaria em desvantagem em relação a primeira.  

(...) o ritmo de incorporação do progresso técnico e o aumento de 

produtividade seriam signif icativamente maiores nas economias 

industriais (centro) do que nas economias especializadas em prod utos 

primários (periferia), o que levaria por si só a uma diferenciação secular 

da renda favorável às primeiras. Além disso, os preços de exportação 

dos produtos primários tenderiam a apresentar uma evolução 

desfavorável f rente à dos bens manufaturados produzidos pelos países 



   
 

 
 80 

industrializados. Como resultado, haveria uma tendência à deterioração 

dos termos de troca que afetaria negativamente os países latino -

americanos através da transferência dos ganhos de produtividade no 

setor primário-exportador para os países industrializados (COLISTETE, 

2001, pág.23). 

 

 Por conta do diagnóstico dessa situação de desvantagem entre o centro e 

a periferia, os autores cepalinos buscavam criar um caminho para a solução 

dos problemas e o desenvolvimento da América Latina, enxergando a 

industrialização como elemento central para a redução da dependência dos 

países centrais. Indo contra certas concepções do pensamento econômico 

clássico como o das vantagens comparativas de David Ricardo. Sob a ótica 

do pensamento cepalino " na prática, as supostas “vantagens” acarretavam 

uma perda de renda real dos trabalhadores em países subdesenvolvidos.” 

(PINHEIRO; DE SOUZA, 2017, pág.8) Em suma, o pensamento cepalino 

compreendia que o desenvolvimento econômico era transmitido de forma 

desigual, incongruente, do centro para a periferia do sistema econômico 

internacional (PINHEIRO; DE SOUZA, 2017, págs.6-7).  

Diante da inadequada aplicação dos diagnósticos econômicos dos 

países centrais e das inef icientes explicações dos fenômenos 

econômicos dos países subdesenvolvidos, a CEPAL promoveu uma 

virada teórica no debate da Teoria do Desenvolvimento (. . .) Em razão 

disto, a instituição f icou conhecida como heterodoxa. Por contrates com 

os ortodoxos que consideravam para todos os países as mesmas etap as 

para o desenvolvimento econômico (PINHEIRO; DE SOUZA, 2017, 

pág.8)  

Outra teoria que surge em contraponto às que vigoravam e embasavam 

ações como as do Banco Mundial e FMI criticadas por Krishna (2009) e 

Pereira (2016) é a teoria da dependência. Esta reserva suas semelhanças 

com o pensamento cepalino, sendo entendida pelo sociólogo Bernardo Sorj 

como “uma radicalização (pelo menos em certas versões)” do pensamento 

cepalino, que é lido pelo autor como um capitalismo reformista34. A teoria 

 
34 BELLESA, Mauro. “A CEPAL como  matriz do pensamento econômico latino -americano“. 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 10/09/2015. Disponível em:< A 

Cepal como matriz do pensamento econômico latino-americano — IEA USP> Acesso em: 
03/06/2021. 

http://www.iea.usp.br/noticias/pensamento-economico-latino-americano
http://www.iea.usp.br/noticias/pensamento-economico-latino-americano
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da dependência também reconhece as desigualdades apresentadas pelo 

pensamento da CEPAL, e considera que o estado de subdesenvolvimento 

dessas nações periféricas seria condição de existência para o 

desenvolvimento das grandes economias do centro do sistema econômico 

internacional. Ou seja, grandes nações teriam se desenvolvido ao 

subdesenvolverem nações periféricas. Essa leitura fica clara na citação 

abaixo de Gunder Frank (1966), um dos expoentes dessa visão teórica.  

Geralmente é defendido que o desenvolvimento econômico ocorre em 

uma sucessão de estágios capitalistas e que os países 

subdesenvolvidos de hoje ainda estão em um estágio, às vezes retratado 

como um estágio original da história, através do qual os países agora 

desenvolvidos passaram há muito tempo. No entanto, mesmo um 

modesto conhecimento da história mostra que o subdesenvolvimento 

não é original ou tradicional e que nem o passado nem o presente dos 

países subdesenvolvidos se assemelham em qualquer aspecto 

importante ao passado dos países agora desenvolvidos. Os países 

agora desenvolvidos nunca foram subdesenvolvidos, embora possam ter 

sido não-desenvolvidos. Acredita-se também que o subdesenvolvimento 

contemporâneo de um país possa ser entendido como produto ou 

ref lexão unicamente de suas próprias características ou estrutura 

econômicas, políticas, sociais e culturais. No entanto, pesquisas 

históricas demonstram que o subdesenvolvimento contemporâneo é, em 

grande parte, o produto histórico das relações econômicas passadas e 

contínuas e outras relações entre o satélite subdesenvolvido e os países 

metropolitanos agora desenvolvidos. Além disso, essas relações são 

uma parte essencial da estrutura e desenvolvimento do sistema 

capitalista em escala mundial como um todo (GUNDER FRANK, 1966, 

págs.1-2. Tradução minha) 

As críticas levantadas ao longo das décadas de 60, 70 e 80 foram, de certa 

forma, admitidas pelo Banco Mundial que passou a recomendar 

mecanismos de compensação/proteção social, pois não tinha mais como 

negar os impactos sociais decorrentes das medidas que estavam impondo 

aos países do Sul (2016, pág.260). Isso pode ser verificado no World 

Development Report (WDR), relatório sobre desenvolvimento publicado 

pelo Banco, de 1991, onde constava o incentivo a políticas de 

compensação social pelos danos causados pela implementação de 

políticas neoliberais1. Pereira (2016), entretanto, pontua que a solução 
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sugerida pelo relatório seria insuficiente, pois previa a aplicação desses 

mecanismos de compensação social durante a aplicação das políticas 

neoliberais e não antes da implementação do neoliberalismo. O que, na 

visão do autor, não seria o ideal pois retardaria ou prejudicaria o processo 

de compensação/proteção social (PEREIRA, 2016, pág.260) 

Já nos anos 90, e início dos anos 2000, as preocupações das nações 

brancas/ocidentais com relação aos países não-brancos/do Sul mudou. A 

partir dessa época, esses últimos passaram a serem enxergados como solo 

fértil para o desenvolvimento de doenças, catástrofes políticas e sociais que 

poderiam levar a migração dos povos dessas regiões para o norte global. 

Contribuindo para o fluxo de doenças e o agravamento de condições 

sociais desfavoráveis nessa última região. O foco da ajuda que deveria ser 

prestada pelo Ocidente passou a girar em torno do conceito dos Estados 

falidos (SHILLIAM, 2014, pág.10). Na verdade, essas ideias não são 

exatamente novas no internacional visto que elas já haviam sido 

apresentadas e defendidas por Robert Mcnamara durante sua gestão como 

presidente do Banco Mundial. Além disso, uma das justificativas para o 

início dos esforços internacionais para fomentar o desenvolvimento, era 

que pessoas em estado de profunda vulnerabilidade socioeconômica 

seriam adeptas a ideologias mais radicais, como o nazismo. O 

desenvolvimento, ao retirar as populações do mundo deste estado de 

vulnerabilidade, desestimularia a adesão das mesmas à essas ideologias 

(PEREIRA, 2016, págs.245;247). Dessa forma, desenvolvimento já 

possuía certa conexão com a segurança das nações brancas do Norte 

Global. 

Nos anos 90, essa preocupação foi alimentada pela ascensão do "New 

Racism" (Novo racismo). Este que teria surgido também durante os 

governos de Reagan e Thatcher, substituindo o vocabulário convencional 

do racismo pela utilização do termo "cultura", mas mantendo intacta toda a 

estrutura lógica e argumentativa do racismo por trás do termo. Sendo, por 

isso, conhecido como novo racismo, uma continuação do racismo 

"clássico" por outros meios. 

 



   
 

 
 83 

(...)"novo racismo" (...) Ganha espaço sob a política da Nova Direita de 

Thatcher e Reagan, o novo pensamento racista substituiu efetivamente a 

naturalização das diferenças raciais com a das diferenças culturais. A 

cultura (geralmente confundida com "etnia") foi feita pela mesma 

ontologia que permitiu ao pensamento liberal construir um indivíduo 

autônomo e atômico como a natureza humana. Na verdade, a 

humanidade foi concebida existindo em um "estado de natureza" 

radicalmente igualitário onde a guerra de todas as culturas contra todas 

poderia ser atenuada e restringida apenas por instituições de 

governança global. Os críticos chamam essa forma de pensar a 

diferença entre os grupos humanos como um novo racismo porque 

espelha muitas das suposições naturalistas do racismo científ ico, mas 

substitui fenótipos raciais por marcadores culturais/étnicos. No entanto, 

ainda é quase impossível pensar nesses marcadores sem imaginar 

algum tipo de atributos raciais. De fato, esses marcadores – ou seja, os 

atributos que def inem e segregam agrupamentos culturais – têm sido 

muitas vezes retirados dos discursos raciais pré-existentes. 

(SHILLIAM, 2014, pág.10. Tradução Minha)35 

 

O Novo Racismo orienta, de certa forma, essa nova visão acerca das 

nações não-brancas/ do Sul Global, à medida que auxilia na formação da 

justificativa dessas novas preocupações. Através da lente do Novo 

Racismo, as dificuldades que atravessam os países não-brancos/do Sul 

são fruto de um suposto "estado cultural da natureza", onde a cultura de 

seus povos seria o elemento causador dessas dificuldades. O chamado " 

estado cultural da natureza " só seria superado através de um leviatã, de 

uma instituição internacional para governar esses países, povos e culturas, 

 
35 Do original: “(...)new racism” (...) Gaining ground under the New Right politics of Thatcher and 

Reagan, new racist thought effectively replaced the naturalization of racial differences with that of 

cultural differences. Culture (usually conflated with “ethnicity”) was rendered by the same 

ontology that allowed liberal thought to construct an autonomous and atomistic individual as 

human nature. In effect, humanity was said to exist in a radically egalitarian “state of nature” where 

the war of all cultures against all could be mitigated and constrained only by institutions of global 

governance. Critics call this way of thinking about difference between human groups as a new 

racism because it mirrors many of the naturalistic assumptions of scientific racism ye t replaces 

racial phenotypes with cultural/ethnic markers. However, it is still almost impossible to think of 

these markers without imagining some kind of racial attributes. Indeed, these markers – i.e. the 

attributes which define and segregate cultural groupings - have often been lifted out of pre-existing 

racial discourses“(SHILLIAM, 2014, pág.10). 
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retirando-os do estado da natureza e trazendo-os para a civilização. Para 

isso, ações como intervenções militares poderiam ser necessárias e 

passam a ser justificadas. 

 

O novo racismo também se cruza com o discurso dos Estados 

f racassados e as políticas de desenvolvimento associadas eles (...) Por 

exemplo, a contínua desestabilização das sociedades em áreas exóticas 

do globo, especialmente a África (mas também o "outro íntimo" da 

Europa, os Balcãs) são agora considerados exemplos do poder 

destrutivo do "estado da natureza" cultural se permitido existir sem 

mediação por restrições institucionais (...) Aqueles que fogem deste 

estado de natureza – migrantes e refugiados do Terceiro Mundo – são 

agora considerados ameaças à segurança em sua capacidade de agir 

como condutores através dos quais os males sociais que prosperam no 

terreno fértil do estado da natureza, por exemplo, doenças e 

fundamentalismo, viajam para o Primeiro Mundo. Agora, a pobreza em 

si, em vez do simples primitivismo, é considerada o signif icador das 

patologias sociais que ameaçam degenerar a polis global de tal forma 

que ela possa voltar ao "estado da natureza" cultural. E é instado que 

essa degeneração deve ser impedida pelo retorno dos Estados falidos 

de volta à comunidade internacional através da construção de 

"capacidade civil" (...) lidar com essas ameaças ao f racasso do Estado 

de governança global pode até exig ir que o mundo ocidental civilizado 

prossiga com um humanitarismo militarizado.  

(SHILLIAM, 2014, pág.11. Tradução Minha)36 

 

 
36 Do original: ”(...)The new racism also intersects with the failed states discourse and its 

associated development policies (...) For example, the continuing  destabilization of  

societies in exotic areas of  the globe, especially Africa (but also Europe’s “intimate other”, 

the Balkans) are now taken to be examples of  the destructive power of  the cultural “state 

of  nature” if  allowed to exist unmediated by institutional constraints (...) Those f leeing this 

state of  nature – Third World migrants and refugees – are now considered security threats 

in their capacity as to act as conduits through which the social ills that thrive in the breeding 

ground of  the state of  nature, e.g. disease and fundamentalism, travel to the First World. 

Now poverty per se rather than simple primitivism is taken to be the signif ier of  social 

pathologies that threaten to degenerate the global polis such that it might return to the 

cultural “state of  nature”. And it is urged that this degeneracy must be guarded against by 

return failing states back into the international community through the building of  “civilian 

capacity” (...) In order to deal with these threats to global governance state failure might 

even require the civilized Western world to pursue a militarized  

humanitarianism”(SHILLIAM, 2014, pág.11). 
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Um exemplo resgatado por Shilliam (2014) dessa nova corrente é visão de 

Robert Cooper, conselheiro do ex primeiro-ministro britânico Tony Blair, 

que afirma que existem três tipos de sociedades: Pós-modernas (cujo 

exemplo, segundo ele, seria a própria União Europeia), Modernas (Estados 

Unidos, Rússia e China) e pré-modernas ("estados falidos da África") 

(SHILLIAM, 2014, pág.11). Esses últimos só teriam condições de superar 

o caos e a violência aos quais estariam submetidos através da tutoria dos 

dois primeiros tipos de sociedade. As sociedades Modernas e Pós-

modernas, nessa visão, seriam um espelho para o futuro dessas 

sociedades pré-modernas. Futuro esse que só poderia ser alcançado 

através da aquiescência destas últimas, de sua disponibilidade de 

obedecerem às recomendações das nações brancas/ocidentais "(...) para 

aqueles grupos cuja salvação ainda possa valer a pena, o caminho para a 

salvação reside em se tornarem brancos honorários, seguindo um quadro 

cultural para produção, acumulação, distribuição e troca, embora 

capacidade de reivindicar a propriedade deste quadro através de 

descendência filial lhes seja negada” (SHILLIAM, 2014, pág.12. Tradução 

minha)37 

Sendo assim, é possível observar que "(...)há algum tempo o projeto de 

Desenvolvimento tornou-se cada vez mais "securitizado" isso significa dizer 

que "(...) há uma tendência notável entre os Estados de vincular ajuda aos 

seus discretos objetivos de política externa e, especialmente, à 

reconstrução de estados falidos ou comunidades pós-conflito" (SHILLIAM, 

2014, pág.12. Tradução minha)38 Essa corrente de securitização do 

pensamento e das práticas de desenvolvimento segue sendo orientada por 

uma forma de conceber o mundo pautada na superioridade das nações, e 

povos, brancos/ocidentais em relação aos povos e nações não-brancas/do 

Sul Global, que vem acompanhando o pensamento e as práticas de 

 
37 Tradução Minha. Do original:” for those groups that might be worth saving, the path to 
salvation lies in their becoming honorary whites, following a cultural framework for production, 
accumulation, distribution and exchange while never quite being able to claim ownership of this 
framework through filial descent” (SHILLIAM, 2014, pág.12). 

 
38 Tradução Minha. Do original:” (...) for some time now the Development project has become 
increasingly “securitized” (...) there is a noticeable trend among states to tie aid to their discrete 

foreign policy objectives and especially to the reconstruction of failed states or post-conflict 
communities" (SHILLIAM, 2014, pág.12) 
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desenvolvimento desde o seu surgimento no século XIX. Essa suposta 

superioridade tornaria dever e responsabilidade das primeiras de tutorar, 

intervir, desenvolver essas últimas. 

Essa dinâmica foi acompanhada pelo Banco Mundial, que “(...) Em nome 

da segurança do “mundo livre” (...) patrocinou, respaldou e disseminou a 

construção de uma espécie da ciência da pobreza, lastreada na 

singularização e na quantificação do fenômeno(...) (PEREIRA, 2016, 

pág.264). 

 

2.5 Raça, Racismo e Desenvolvimento  

Neste sentido, podemos recapitular da seguinte maneira: O 

desenvolvimento da Europa no século XIX, se deu através da exploração 

de suas colônias em outros continentes e dos povos não-brancos sob o seu 

poder. As colônias europeias na África só começam a se tornar 

independentes a partir do fim da segunda guerra mundial, tendo algumas 

alcançado sua independência somente na década de 70, um período muito 

recente da história. Após o fim da segunda guerra mundial, a Europa e os 

Estados Unidos trocam o vocabulário que eles utilizavam para se referir aos 

povos não-brancos. De incivilizados, primitivos, passam a ser referidos 

como subdesenvolvidos. Mas como demonstra White (2002, pág.407-418) 

a troca da utilização de um termo racista para se referir a povos não 

brancos, não apaga o racismo em si por trás das palavras e nem das 

práticas de ajuda/projetos, de desenvolvimento. A partir dessa época, 

desenvolvimento ganhou fama e todos acreditavam na palavra e nas 

maravilhas que a prática poderia gerar. Ele ganhou um papel especial 

dentro do contexto da Guerra Fria. Apoiado por ambos os lados (tanto o 

capitalista quanto o soviético) o discurso e as práticas internacionais de 

ajuda ao desenvolvimento serviam para persuadir e manter os países 

subdesenvolvidos dentro das áreas de interesse do Ocidente. Já servindo, 

portanto, como uma forma de construir esses países aos moldes dos 

ocidentais, como um espelho de si.  

A crença no desenvolvimento vai, no entanto, perdendo força no decorrer 

do século XX, isso devido à dificuldade que os auxílios ao desenvolvimento 
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prestado por países e instituições internacionais tinham de alcançar tal 

objetivo. Como visto, Easterly (2006) considera que isso se devia ao 

distanciamento entre esses grandes “planejadores” internacionais, como 

caracteriza o autor, e os povos não brancos que diziam querer ajudar. 

Principalmente, essa “falha”, como caracteriza o autor, se daria por conta 

de os ocidentais construírem planos de ação para resolver o 

"subdesenvolvimento" dos países mais pobres/não-brancos como uma 

forma de agradar a própria opinião pública, e apaziguar uma culpa branca 

- Não só dos ricos, mas dos ocidentais como um todo – pela pobreza em 

que se encontravam os outros povos do mundo.  

O diagnóstico de Easterly (2006), apresentado anteriormente, está em 

ressonância com o cenário, e as críticas, de Krishna (2009) e Pereira 

(2016), no qual as práticas impostas pelo FMI e Banco Mundial, resultaram 

em catástrofes sociais no Sul Global. Nas citações de ambos autores é 

perceptível que tais práticas se deram embasadas por teorias advindas do 

Norte Global e que seus resultados, tanto nesta última região, quanto nos 

países não-brancos/do Sul Global, não afetaram e foram favoráveis às 

elites do Norte Global. Tendo os resultados dessas práticas e projetos sido 

insuficientes, no início da segunda metade do século XX, e gerado um 

cenário socioeconômico extremamente adverso a partir da década de 70, 

não é de se surpreender que a fé no desenvolvimento fosse perdendo 

força.  

Tendo isso em vista, podemos verificar que as práticas de desenvolvimento 

promovidas pelo Ocidente desde o fim do século XIX, se deram a partir da 

criação de pobreza e desigualdade, dentro e através das sociedades (RIST, 

2007, págs.485-488; MCMICHAEL, 2017, pág.3-4). A partir de um processo 

no qual o Ocidente/Norte Global, continuamente, atuou para que países 

não-brancos/ do Sul Global ocupassem, dentro do cenário internacional, 

um local onde sua exploração fosse facilitada. Exploração essa a ser 

realizada em nome do desenvolvimento, da saúde das economias, desses 

primeiros, como bem demonstra McMichael (2017).  

Mais do que isso, ao resgatarmos a contribuição supracitada de Gunder 

Frank (1966) é possível perceber por que o autor enxerga que o 
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desenvolvimento das nações desenvolvidas se deu através do 

subdesenvolvimento de nações subdesenvolvidas (1966, págs.1-12). A 

contribuição de Frank (1966) ajuda a romper com a visão normalmente 

defendida pelos países do Norte Global/Ocidentais de que o 

desenvolvimento se daria em uma espécie de linha cronológica/evolutiva e 

que as nações subdesenvolvidas estariam vivendo um estágio já vivido por 

nações desenvolvidas. Ademais, o autor também ajuda a quebrar com a 

noção de que essas nações subdesenvolvidas se desenvolveriam através 

da ajuda e da tutoria das nações desenvolvidas. O resultado das 

imposições das políticas neoliberais às nações subdesenvolvidas – 

Observados por Krishna (2009), Pereira (2016) e McMichael (2017) - 

demonstram o contrário, isto é, que a utilização dessas práticas minou a 

capacidade de desenvolvimento destes países do Sul Global em função do 

desenvolvimento dos países do Norte.  

Essa constatação ressoa com as contribuições previamente mencionadas 

de Easterly (2006), McMichael (2017) e Harding (2011) que enxergam o 

processo de desenvolvimento como uma cortina de fumaça criada pelo 

ocidente, para a tentativa do mesmo de tornar o resto do mundo a sua 

imagem e semelhança. Um processo de homogeneização do mundo, 

através do desenvolvimento e da globalização, da imposição de práticas 

capitalistas e neoliberais, da democracia liberal e do consumo, que 

prejudica a capacidade das nações do Sul Global de encontrarem uma 

solução possível para seus próprios problemas, mas que é benéfico para o 

capitalismo e as economias do Norte. 

Mais especificamente, procuro destacar o caráter racial desse processo de 

“desenvolvimento do subdesenvolvimento”, resgatando, e utilizando, a 

lente previamente levantada de Sabaratnam (2020) - que indexa 

branquitude às nações do Norte Global/Ocidente - sobre as conclusões de 

Gunder Frank. Ao fazer isso, podemos analisar as implicações raciais 

desse processo. As nações do Norte Global iniciam seu processo de 

desenvolvimento, como foi dito anteriormente, através da escravização e 

da colonização de povos não-brancos, que eram essenciais para 

manutenção do seu processo de industrialização. Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, as nações do Norte Global continuaram mantendo - 
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através das políticas e práticas de “ajuda ao desenvolvimento” - as nações 

do Sul Global, suas antigas colônias, em uma situação econômica favorável 

aos seus interesses, em especial das elites de suas antigas metrópoles - o 

que colocava essas nações do Sul/mais pobres/não-brancas num cenário 

socioeconômico desfavorável. Isto é, as ações dos países 

brancos/ocidentais, contribuíram para relegar os países não-brancos a uma 

situação onde poderiam ser mais facilmente pressionados, explorados e 

moldados pelos países brancos/ocidentais, processo elucidado pelos 

trechos de Krishna (2009) e pelo trabalho de McMichael (2017). A 

contribuição desse primeiro autor, juntamente com a de Easterly (2006) 

demonstra, que as nações brancas do Norte Global, através de instituições 

como FMI e Banco Mundial, impuseram políticas neoliberais a países não-

brancos do Sul Global, pautados por teorias dessa primeira região, que iam 

de encontro aos interesses da elite branca do Norte Global. Mais do que 

isso, elas acentuaram processos de desigualdade e pobreza tanto no 

Norte, quanto no Sul Global. Esse processo é um exemplo da conclusão 

previamente mencionada de McMichael (2017) de que o processo de 

desenvolvimento criou desigualdades dentro e através das sociedades 

(MCMICHAEL, 2017, pág.3). 

Cabe destacar também que as concepções de superioridade dos brancos, 

em relação aos demais povos, que embasavam suas concepções sobre 

desenvolvimento no século XIX foram mantidas e atualizadas no século XX. 

Processo identificado por Easterly (2006), Rist (2007) e McMichael (2017).    

Através dos séculos, então, temos o ocidente aplicando e vendendo 

práticas que só contribuem para a manutenção desses países e povos não-

brancos numa posição dentro do cenário internacional na qual a contínua 

exploração desses povos é facilitada. Práticas essas que não só criaram, 

mas contribuem para manutenção de hierarquias dentro do cenário 

internacional, dentro das quais os países e povos não-brancos ocupam a 

base, como demonstram as contribuições de Sabaratnam (2020) e 

Grosfoguel (2016) levantadas no capítulo anterior.  

Em resumo, o que temos, então, são os povos brancos, os ocidentais, 

construindo seu desenvolvimento através exploração de povos não-
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brancos. Isso tanto no contexto internacional, quanto dentro das próprias 

sociedades estadunidense e europeias, onde ainda existem disparidade 

econômicas e sociais entre brancos e não brancos (Esses últimos sofrem 

com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, disparidade salarial 

em relação aos brancos, menor nível educacional etc.). 

Sabaratnam (2020, págs.1-29) considera, inclusive, que não há distinção 

entre o racismo que é praticado no âmbito doméstico e o Internacional e as 

exclusões raciais provocadas por ele em ambos cenários. Isso pois o 

racismo seria um fenômeno de alcance global (GROSFOGUEL, 2016, 

págs.10-15) que surge partir dos encontros interraciais causados pelo 

colonialismo (THOMPSON, 2017, págs.44-61) a partir do qual raça se 

tornou uma categoria de classificação da população mundial (QUIJANO, 

2005, págs.117-130). O que acabou criando um lugar determinado, 

nichado, tanto para os povos não-brancos, a nível doméstico, quanto para 

os países não-brancos/do Sul Global. O lugar que estes últimos ocupam no 

cenário internacional, é construído a partir do histórico de relações coloniais 

e neocoloniais/imperialistas - a que Grosfoguel (2016) refere-se como 

“materialidade da dominação” (págs.10-15) - entre os países do Norte e do 

Sul global. Esse processo é exatamente o relatado por Krishna (2009) e 

Pereira (2016), sobre as imposições do FMI e Banco Mundial, mas também 

por Easterly (2006) Harding (2011) e McMichael. Essa postura colonial, ou 

neocolonial, portanto, não termina com o século XIX, primeiramente, devido 

ao fato de que muitas colônias só vão conquistar sua liberdade na segunda 

metade do século XX. Algo registrado por Rostow (1960) ao dizer que " a 

sociedade tradicional persistiu ao lado de atividades econômicas 

modernas, geridas com objetivos econômicos limitados por uma potência 

colonialista ou quase-colonialista." (ROSTOW, 1960, pág.19) em instâncias 

contemporâneas a ele. Segundo, porque essas relações neocoloniais se 

prolongam no decorrer do século XX, sendo atualizadas através dos 

projetos de ajuda ao desenvolvimento, como destacam esses autores.  

 Sendo assim, o processo de desenvolvimento das nações brancas/do 

Norte produziu exclusões raciais. Isso pode ser observado a nível 

internacional, ao relembrarmos as contribuições de Shilliam (2014) e 

McMichael (2017) que demonstram como as concepções de superioridade 
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racial dos brancos informou a ideia do desenvolvimento, fazendo com que 

o mesmo detivesse conotações raciais, ao ser definido pelo gerenciamento, 

e utilização, tanto dos povos brancos do Norte Global, quanto dos povos 

não-brancos sobre jugo da Europa, e de seus atributos, da forma que as 

elites brancas do Norte Global entendiam que seria melhor para o 

desenvolvimento das economias de seus respectivos países. A 

escravização e a exploração das colônias europeias na África e na Ásia, 

foram, como demonstrado por Shilliam (2014) muito importantes dentro 

dessa percepção e também para criar as hierarquias que hoje observamos 

no sistema internacional, como destacado por Sabaratnam (2020) e 

Grosfoguel (2016) no capítulo anterior. Dentro dessa hierarquia, as regiões 

do mundo de onde advinham esses povos explorados passaram a ocupar 

as periferias do sistema.  

Hierarquias essas mantidas através do século XX, como demonstrado por 

Easterly (2006), mas principalmente por Krishna (2009) e Pereira (2016) 

que demonstram os efeitos das políticas impostas sobre essas economias 

das nações não-brancas do Sul Global. 

Podemos observar ainda outro nível, onde a partir da escravização, e da 

exploração da América Latina, Ásia e África, raça se tornou uma categoria 

de classificação universal da população mundial, como destacado por 

Quijano (2005) no capítulo anterior. Isso fez com que indivíduos 

racializados, especialmente aqueles que ocupavam os lugares mais baixos 

dentro da hierarquia racial, passassem a ocupar os lugares mais baixos 

dentro das hierarquias socioeconômicas das sociedades do mundo, como 

demonstrado também no capítulo anterior.  

     Isso também pode ser observado num cenário mais contemporâneo 

através do cenário denunciado por Krishna (2009). Isso pois as populações 

mais pobres desses países não-brancos do Sul Global são as mais 

prejudicadas pelas imposições das políticas neoliberais. Dentro desse 

grupo encontram-se, povos indígenas e negros. Sobre esses últimos, 

Achille Mbembe (2014) considera que, a ascensão e a imposição das 

práticas neoliberais por esses países do norte global, em interação com as 

populações negras que já se encontravam em um cenário de 
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vulnerabilidade socioeconômica ao redor do mundo, ocasiona uma piora 

na condição dessas últimas. Segundo o autor, a população negra – Um dos 

povos cuja exploração e o subdesenvolvimento serviram de combustível 

para o desenvolvimento dos países do norte – no mundo todo, com 

imposição de políticas econômicas neoliberais, foi relegada a uma situação 

ainda mais extrema, desconfortável e desfavorável, a que o autor chama 

de “precariado“(MBEMBE, 2014, págs.9-18). 

    Esse processo possui, portanto, um nível social e um econômico – uma 

vez que o lucro das elites dos países brancos/do Norte Global se deu às 

custas das populações não-brancas ocidentais e não ocidentais, como 

demonstra Krishna (2009), assim como dos próprios países não-

brancos/do Sul Global. Dessa forma, o racismo e as exclusões raciais 

operam como um fenômeno único que atravessam sociedades, ocorrendo 

tanto a nível internacional, quanto doméstico, como já havia verificado 

McMichael (2017). 

    A esfera social desse processo pode ser enxergada ao observarmos o 

percurso que criou exclusões raciais desde o século XIX (devido a 

importância da exploração e subalternização de povos não-brancos, no 

âmbito doméstico e no internacional, para o desenvolvimento dessas 

economias ocidentais), e como ele desemboca no lugar que os 

descendentes desses povos não-brancos cuja a exploração sustentou a 

construção da riqueza dos países e das elites do ocidente. Eles ainda hoje 

configuram a parcela mais vulnerável destas populações, e são também os 

mais afetados pelas políticas neoliberais tanto a nível nacional quanto 

internacional como demonstram McMichael (2017, pág.3) e Mbembe 

(2014) 

     Atravessando todo o arco do desenvolvimento, desde o século XIX está 

a crença na superioridade dos brancos/ocidentais e da sua ciência e 

tecnologia. Essa que, na visão dos brancos/ocidentais, seria tão avançada 

em comparação às formas de conhecimento de outros povos, que, por 

muito tempo, permitiu que os brancos/ocidentais sentissem que possuíam 

as respostas para os problemas enfrentados por outros povos, mesmo 

tendo estado, muitas vezes, longe desses não-brancos/não-ocidentais que 
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pretendiam/pretendem ajudar. Nas palavras de Easterly (2006), agir como 

um “planejador”.  

Essa crença na superioridade da ciência e na técnica ocidental – mas 

também das suas formas de organização política, econômica, social, seu 

modo de vida - era uma das coisas que tornavam os brancos/ocidentais 

certos de que poderiam e, portanto, deveriam auxiliar e tutorar os povos 

não-brancos/mais pobres.  

Isso se torna claro na supramencionada contribuição de Harding (2011). 

Segundo a autora, devido à utilidade prática e fundamental que áreas do 

conhecimento como a economia têm para essas empreitadas do ocidente 

de fomento ao desenvolvimento no Sul Global – e sobre seus 

funcionamentos e resultados - durante muito tempo não se 

pensou/questionou o papel que essa produção científica teve em processos 

como os de colonização. Não se questionava como/por que o 

conhecimento ocidental se impunha sobre o conhecimento de outros 

povos. Não se questionava porque o conhecimento advindo de outras 

áreas do mundo também não era ensinado. Além disso, questões “como 

onde está raça/gênero na economia, na filosofia, na ciência política e nas 

Relações Internacionais?”, não eram levantadas. O senso de political 

entitlement do ocidente derivaria, em parte, dessa crença na validade, do 

uso prático e da universalidade da ciência ocidental. (HARDING, 2011, pág. 

IX, 4) 

Podemos afirmar, portanto, que: Se a ciência e a tecnologia estão 

intrinsecamente conectadas com os projetos de desenvolvimento – para 

seus funcionamentos e resultados - do ocidente/norte global no Sul Global, 

e tiram deles, inclusive, legitimidade para não serem questionados; e se é 

igualmente relatado que o desenvolvimento surge e é mantido através de 

ideais de superioridade dos brancos/ocidentais – assim como da geração 

de desigualdades sociais e raciais - então não há como negar que os 

projetos e os processos de desenvolvimento foram e são orientados por 

princípios racistas. 

Como dito anteriormente, o conceito de desenvolvimento, quando surge no 

século XIX estava atrelado à crença da superioridade dos brancos em 
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relação a outros povos, tornando os brancos responsáveis pela árdua 

tarefa de civilizar esses últimos. O termo também era relacionado com a 

ideia das elites europeias de empreender uma “engenharia social” para 

gerenciar a população - em decorrência das transformações causadas pela 

industrialização - a fim de atender as demandas do capitalismo, como 

demonstrado por McMichael (2017). 

Esse entendimento dos brancos/ocidentais/europeus sobre si mesmos - e 

sobre sua suposta superioridade - assim como a do significado de 

desenvolvimento, tem relação direta com a prática do desenvolvimento no 

final do século XIX e seus resultados. Da mesma forma, a percepção dos 

mesmos brancos/ocidentais no pós-segunda guerra - que, como visto, é 

uma continuação da visão racista sobre desenvolvimento que prevaleceu 

durante o século XIX, uma atualização do Fardo do Homem Branco - 

também está intimamente relacionado com a forma como o 

desenvolvimento vem sendo praticado. Isso porque são suas bases. O 

desenho dos projetos, das políticas e programas de ação dos quais os 

países e instituições terão de dar cabo para atingir o desenvolvimento, 

depende da visão, da compreensão, do próprio profissional do 

desenvolvimento que se debruça sobre essa questão.  

Algo não percebido por Easterly (2006), que, apesar de reconhecer a 

continuação do Fardo do Homem Branco – desde o século XIX até o XXI - 

como um dos ideais orientadores do conceito e da prática do 

desenvolvimento, considera que "Houve uma mudança genuína para longe 

do racismo e em relação ao respeito pela igualdade, mas uma veia 

paternalista e coercitiva sobreviveu." (EASTERLY, 2006, pág.21. Tradução 

minha)20. O paternalismo das nações europeias para com as demais, se 

ergue sobre o alicerce ideológico/filosófico/argumentativo da superioridade 

do homem branco/europeu/estadunidense. Ele só pode ser paternalista e 

subestimar os povos mais pobres, assim como se considerar o responsável 

por salvá-los, porque no fundo se consideram superiores, melhores, mais 

aptos de alguma forma, do que os povos que um dia colonizaram. A crença 

dos brancos/ocidentais que eles dispõem de alguma 

capacidade/talento/visão dos quais o resto do mundo não dispõe, e, por 

isso, eles seriam os mais aptos a arcar com certas responsabilidades, como 
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civilizar, digo, desenvolver o resto do mundo, é uma visão racista. Visão 

essa que orientou e acompanhou o pensamento e as práticas do 

desenvolvimento através do tempo. Quanto a “veia coercitiva”, também 

citada por Easterly (2006) na passagem acima, está claramente presente 

nas práticas do Banco Mundial e do FMI criticadas por Krishna (2009) e 

Pereira (2016). 

As preconcepções e pré-julgamentos que o profissional do 

desenvolvimento possui sobre si - e sobre ocidente e o mundo como um 

todo - suas capacidades, assim como sobre os povos que ele pretende 

atingir com suas ações, influenciam o(s) projeto(s) dos quais ele/ela está 

encarregado, assim como seu resultado final (Banco Mundial, 2015, 

págs.180-190). 

Tendo isso em vista, é importante que se pense sobre as ideias evocadas 

pelo termo “desenvolvimento”. Visto que teoria e prática não são dois 

elementos separados, e que o primeiro informa o último, o modo no qual 

desenvolvimento é pensado influi na maneira em que ele é praticado. 

Dessa forma, analisar como um Estado ou Instituição está enxergando 

“desenvolvimento” nos dá pistas de como seus projetos de fomento ao 

desenvolvimento serão praticados. 

Além disso, torna-se vital o esforço de desnudar as ideias de superioridade 

branca/ocidental - e, portanto, racistas - que ainda existem por trás dos 

ideais e das práticas de desenvolvimento e que sempre as orientaram e 

seguem orientando. Retornando a contribuição Harding (2011), ela revela, 

ainda, outro motivo utilizado como justificativa para manter os debates 

raciais fora do campo das Relações Internacionais. As RI - na visão destes 

que se recusavam a abordar a questões de raça e racismo - seria um 

campo sério, com um caráter prático ligado ao melhoramento das 

condições de vida de pessoas em países mais pobres. Não devendo, 

portanto, trazer essas temáticas para dentro da disciplina. Essa visão 

resgata as origens das Relações Internacionais - que surgem como uma 

ciência voltada a resolução de problemas, como demonstrado no capítulo 

anterior - ao elucidar e se afiar ao caráter mais prático das RI (HARDING, 

2011, pág.3). Nota-se também uma percepção de que raça e racismo são 
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temas menos "sérios" e "relevantes". Tornando, nessa visão, os debates 

acerca dessas temáticas carentes de muito valor prático/utilitário para a 

condução da política internacional - visão contestada no capítulo anterior. 

Uma vez que o racismo que embasa e constitui o conceito e as práticas de 

desenvolvimento é desvelado, a resistência à abordagem dessas questões 

no que tange às discussões sobre o tema, é dificultada. O que ajuda a 

salientar a relevância das teorias pós-coloniais e decoloniais, dois dos 

principais expoentes teóricos dentro das RI que se propõem a discutir 

assuntos como raça, racismo e colonialidade e suas intersecções com as 

mais diversas áreas e subáreas das Relações Internacionais, incluindo 

Desenvolvimento.  

Teóricos dessas linhas decoloniais e pós-coloniais destacam, inclusive, as 

desigualdades do sistema internacional, juntamente com caráter, do que 

eles consideram que seja neocolonialismo, por parte dos países 

brancos/ocidentais de impor medidas econômicas neoliberais através de 

instituições internacionais (KRISHNA, 2006, pág.48). Muitos desses 

teóricos também enxergam a ciência ocidental, que embasa, dentre outras 

coisas, os projetos de desenvolvimento, como "subdesenvolvida" por 

carecer dos recursos necessários para que os próprios brancos/ocidentais 

compreendam o lugar dela dentro das relações sociais e através da história 

(HARDING, 2011, pág.3). Sobre isso, Grosfoguel (2016) argumenta que a 

concepção do próprio ocidente de que seus conhecimentos/ciência eram 

universais, surge a partir da destruição de corpos e conhecimentos não-

brancos. Além disso, o próprio conhecimento ocidental moderno não teria 

surgido a partir de um diálogo com o mundo, e os povos, ao redor deles, e 

sim através de uma relação dialógica entre o homem branco e ele mesmo, 

sendo seu criador e maior expoente, Descartes, através do mantra “penso, 

logo existo” (Grosfoguel, 2013, págs.73-90). 

Dessa forma, quando Easterly (2006) menciona o hábito dos planejadores 

– desde “fora” achar que conhecem, entendem e detém todas as respostas 

para os problemas enfrentados pelas populações dos países não-

brancos/mais pobres/subdesenvolvidos, sem, no entanto, possuir muito 

contato com os mesmos – ele está identificando o Modus Operandi dos 
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brancos/ocidentais de serem e conhecerem o mundo, como bem salienta 

Grosfoguel (2013).  Modus Operandi, esse que, segundo Harding (2011) 

vêm sendo superado nas últimas décadas, devido a transformação dos 

campi universitários do ocidente, em centros de ensino global, recebendo 

alunos e intelectuais de diversas partes do mundo. A presença desses 

alunos e professores advindos de regiões do Sul Global levou a pressões 

e tensões sobre a compreensão ocidental de si, do seu conhecimento e 

papel nos processos de transformação histórico, social e político em 

sociedades ao redor do mundo. O que estimulou que esses alunos e 

professores do Norte Global, mais frequentemente, viajassem ao Sul 

Global, retornando com visões, muitas vezes, bem diferentes das que 

tinham anteriormente. Isso também auxiliou no processo de inserção de 

teóricos e teorias de/pós-coloniais em diversos campos de conhecimento 

que, antes, resistiam aos seus debates e contribuições (HARDING, 2011, 

pág. X). 

    Segundo McMichael (2017), sendo desenvolvimento uma ideia, um 

conceito, que advém do período imperialista/neocolonial, ele carrega 

consigo uma relação de poder. O termo em si já funcionaria como uma lente 

que estimula uma análise do mundo através dela por uma ótica 

evolucionista, na qual a Europa/Ocidente é percebida como o ápice da 

civilização. Dessa forma, os brancos/ocidentais enxergam e constroem o 

mundo, através do conceito e da prática de desenvolvimento, como um 

espelho de si. Ressoando, portanto, com a análise de Easterly (2006). 

Sendo assim, outras culturas e povos não-brancos/não ocidentais são 

considerados inferiores, tendo como única saída desse estado a 

aquiescência aos países brancos/do Norte, ou seja, a disponibilidade de se 

deixarem moldar e serem tutorados por esses últimos enquanto os mesmos 

lhe vendem saídas milagrosas para os seus problemas. (ROSTOW, 1960, 

págs.18, 25, 172; SHILLIAM, 2014, pág.11; MCMICHAEL, 2017, pág. xiii). 

À luz disso, é possível enxergar relações ainda mais próximas entre as 

Relações Internacionais e o Desenvolvimento. Dentro da historiografia 

tradicional das Relações Internacionais – que concebe o início das 

Relações Internacionais a partir do período entre guerras – 

desenvolvimento já possuía certa importância para o campo, visto que 
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surge como um dos primeiros assuntos relevantes para o internacional no 

pós-guerra, estimulando novas formas dos países interagirem entre si 

(novas formas de se conceber as Relações Internacionais) para além da 

lógica militar (RIST, 2008, págs.69-72). Mas, a partir do momento que 

enxergamos o nascimento da disciplina ocorrendo no século XIX, para 

suprir as demandas coloniais das nações imperialistas, percebemos uma 

relação ainda mais profunda com o Desenvolvimento, que foi uma das 

ideias que inspiraram toda essa era, como bem salienta McMichael(2017). 

Claro também se torna o racismo por trás da origem do conceito e da 

prática, tanto do Desenvolvimento, quanto das Relações Internacionais, 

que tem se mantido sob a superfície de ambos até os dias de hoje. 

Retornando a Easterly (2006), além de prever que a tentativa de tornar o 

resto do mundo a imagem e semelhança do ocidente, através do 

desenvolvimento, falhará, ele também critica a crença do ocidente de que 

ele seria capaz de instruir outras sociedades sobre os caminhos para o 

desenvolvimento. O que vai ao encontro com as críticas levantadas por 

teóricos de/pós-coloniais resgatados por Harding (2011). 

A falácia é assumir que, por ter estudado e vivido em uma sociedade que 

de alguma forma acabou com prosperidade e paz, sei o suf iciente para 

criar um planejamento para que outras sociedades alcancem 

prosperidade e paz(...) o Ocidente não pode transformar o Resto. É uma 

fantasia pensar que o Ocidente pode mudar sociedades complexas com 

histórias e culturas muito diferentes em alguma imagem de si mesmo. 

(EASTERLY, 2006, págs.23-24. Tradução Minha)39 

O Ocidente tem de abandonar esta postura paternalista, ou melhor, racista, 

com o resto do mundo. É necessário parem de agir como “planejador” e 

ouçam mais as demandas desses povos. Easterly (2006) pondera que os 

povos mais pobres são muito mais capazes e dispõem de muito mais 

recursos criativos, intelectuais, físicos do que o Ocidente imagina, e que 

eles têm feito um trabalho melhor que os planejadores do ocidente no que 

se refere a transformação de suas próprias realidades. De forma similar, 

 
39 Do original:” "The fallacy is to assume that because I have studied and lived in a society that 
somehow wound up with prosperity and peace, I know enough to plan for other societies to have 
prosperity and peace(...) the West cannot transform the Rest. It is a fantasy to think that the 

West can change complex societies with very different histories and cultures into some image of 
itself." (EASTERLY, 2006, págs.23-24) 
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McMichael (2017) considera que a superação desse vício teórico, e a 

capacidade de pensar criticamente sobre desenvolvimento e mudança 

social, é o maior desafio que temos de enfrentar hoje (MCMICHAEL, 2017, 

pág. XV). 

"Vamos ver(...) as mudanças ref rescantes que podem acontecer uma 

vez que a mentalidade paternalista é abandonada — desde o f im das 

condições impostas à ajuda e aos empréstimos do FMI, ao f im das 

intervenções militares, até a concessão de subsídios correspondentes 

que aumentam as oportunidades dos indivíduos em vez de favorecer 

governos ruins. Os pobres do mundo não têm que esperar passivamente 

para que o Ocidente os salve (e eles não estão tão esperando) (...) O 

desenvolvimento caseiro nem sempre funciona (...) No entanto, mesmo 

quando o desenvolvimento nacional falha, os pobres são mais 

engenhosos do que os Planejadores lhes dão crédito(...) As pessoas 

pobres já realizaram muito mais para si do que os Planejadores 

conseguiram para eles (EASTERLY, 2006, págs. 23-24).40 

Também é imperativo que os países brancos do Norte Global reconheçam 

o papel desempenhado por eles na construção do local que não só os 

países não-brancos do Sul Global ocupam dentro do Internacional, mas 

que as populações não-brancas ocupam dentro e através das sociedades. 

Desnudando, por fim, a visão racista de mundo que orientou o processo de 

construção dessas hierarquias, assim como o de manutenção das mesmas. 

Sendo importante salientar – através da contribuição de Krishna (2006) 

levantada no capítulo anterior – que a visão racista, especialmente na 

contemporaneidade e no campo dos estudos internacionais, não 

necessariamente, toma a forma de um discurso que demarca a 

inferioridade do não-branco. Em tempos atuais ele pode se dar sob a forma 

de um discurso que “não vê cor”, não está disposto a tratar de questões 

raciais ou mesmo através de apagamentos (cenários abordados no capítulo 

anterior) 

Como dito anteriormente, a presente pesquisa visa explorar – de forma não 

exaustiva – uma relação, um recorte dentro dos estudos de 

 
40 Tradução Minha. Do original:"We will see that there is much scope for improvement just by 

having the West follow the rule “First do no harm.” (...) Let their voices be heard (...)"(EASTERLY, 
2006, pág.26). Grifo meu. 
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desenvolvimento, entre esse último e raça/racismo, buscando contribuir 

com uma problemática ainda pouco explorada (White, 2002, págs.407-418; 

SHILLIAM, 2014, 1-13; KOTHARI, 2006, págs.9-26).  

 No presente capítulo, apresentei, brevemente, a relação entre 

desenvolvimento e o campo das RI e separarei a ideia e a prática do 

desenvolvimento em três fases – movimento realizado com intuito facilitar 

a compreensão da evolução do conceito – levantando e apontando 

algumas das formas através das quais as concepções de raça, e da 

suposta superioridade racial dos brancos, estavam presentes e informaram 

diferentes períodos da história do Desenvolvimento, contribuindo para a 

criação e manutenção de exclusões raciais a nível internacional.  

  Me direciono, então, para o próximo capítulo, onde me proporei a analisar 

como essas relações entre raça racismo e desenvolvimento se deram 

dentro do contexto brasileiro. Pensando como o desenvolvimento do Brasil 

produziu exclusões raciais das populações não-brancas do país. 
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Capítulo 3. RAÇA, RACISMO E O DESENVOLVIMENTO: DAS 

RI AO BRASIL 

 

3.1 “O País do Futuro” 

Assim como Desenvolvimento foi, e vem sendo, um importante tema e fonte 

de debate para as Relações Internacionais, ele também o é para o Brasil, 

tendo sido uma das principais questões e objetivos do país desde o final do 

século XIX (COSTA E SILVA, 2003, pág.6). À época, com o fim da 

monarquia e a proclamação da República, a sede pela industrialização e 

pela modernização do país, foi para sempre imortalizado no lema da 

bandeira “Ordem e Progresso”.  

Desde então, o discurso e a construção de políticas voltadas à construção 

e ao alcance do desenvolvimento do país ganham destaque em vários 

momentos da história do Brasil. Alguns dos principais expoentes de tais 

discursos e práticas Getúlio Vargas, Juscelino Kubistchek (JK), com a 

emblemática campanha “50 anos em 5”. 

O governo de Vargas ficou conhecido pelo perdão de até 50% da dívida de 

cafeicultores (que quase foram a falência devido à crise de 1929)41 e pela 

postura mais intervencionista na economia, especialmente no período do 

Estado Novo, sendo responsável pela criação de empresas públicas 

nacionais que seriam importantes para o desenvolvimento do país como a 

Vale do Rio Doce, além da estabilização da questão da dívida externa 

brasileira (entre 1937 e 1945)42.  

Já JK, como ficou conhecido Juscelino Kubistchek, foi reconhecido pelo seu 

plano de metas feito para alcançar os tais 50 anos em 5. O presidente foi 

responsável pela consolidação das indústrias automobilísticas no Brasil 

 
41 ” Anos de Incerteza (1930 - 1937)” CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em: <Política Econômica 

| CPDOC (fgv.br)> Acesso em: 04/06/2021. 
42 ” Diretrizes do Estado Novo (1937 - 1945)”. CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e 
Documentação da História Contemporânea do Brasil. Disponível em:<Estado e 
Economia | CPDOC (fgv.br)>Acesso em: 04/06/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RelacoesInternacionais/PoliticaEconomica
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RelacoesInternacionais/PoliticaEconomica
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia
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além de gerar um forte crescimento das indústrias de base entre 1956 e 

1951 43. 

Além desses dois momentos, há de se destacar também outro período 

emblemático, no que se refere a tentativas e projetos de desenvolvimento 

do país, o “milagre econômico”. Apesar do nome, o chamado “milagre 

econômico” se deu durante a ditadura militar, resultado de políticas que 

geraram crescimento econômico a partir da concentração de renda, criadas 

com o intuito de trazer legitimidade para o regime44. 

Segundo Bresser-Pereira (2001), no que se refere a essa temática, pode-

se dividir os períodos da história do Brasil em cinco: Um primeiro momento 

que vai do final do século XIX a 1930, abarcando o fim do império e a 

primeira república; um segundo momento que se inicia a partir do governo 

Vargas e vai até a ditadura; um terceiro que surge a partir do governo de 

Castelo Branco; e dois últimos, tendo um se iniciado a partir da 

redemocratização e outro a partir da metade da década de 1990 

(BRESSER-PEREIRA, 2001, págs.1-3). Ainda segundo o autor, através 

desses períodos, o Estado brasileiro teria passado de oligárquico para uma 

democracia das elites, enquanto a sociedade teria transitado de senhorial 

para pós industrial. Enquanto isso, no plano administrativo, o Estado teria 

passado de patrimonial a gerencial (BRESSER-PEREIRA, 2001, pág.2). 

Apesar dos esforços e recentes sucessos (como a entrada do país no 

círculo das dez maiores economias do mundo e a redução significativa da 

extrema pobreza registrada no país na primeira década dos anos 2000)45, 

 
43 BRAGA DA SILVA, Sueli. 50 anos em 5: Plano de Metas. CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em: < 50 anos em 5: o Plano de 

Metas | CPDOC (fgv.br)> Acesso em: 04/06/2021. 
44 ” Milagre Econômico” CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil. Disponível em: <MILAGRE ECONOMICO BRASILEIRO | CPDOC - Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (fgv.br)> Acesso em: 

04/06/2021. 
45 THADEU, Marcos. Desigualdade e Desenvolvimento Econômico: Uma análise da pobreza e 
crescimento no Brasil do século XXI. USP, 2016. Disponível em:< “Desigualdade e 

desenvolvimento econômico. Uma análise da pobreza e crescimento no Brasil do século XXI”. | 
by Marcus Thadeu | Medium> Acesso em: 04/06/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro
https://medium.com/@marcusthadeu/desigualdade-e-desenvolvimento-econ%C3%B4mico-43e7c4976d01
https://medium.com/@marcusthadeu/desigualdade-e-desenvolvimento-econ%C3%B4mico-43e7c4976d01
https://medium.com/@marcusthadeu/desigualdade-e-desenvolvimento-econ%C3%B4mico-43e7c4976d01
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o país passa por retrocessos46. Afastando, mais uma vez, a nação que 

recebeu a alcunha de “país do futuro “ 47, do desenvolvimento (BRESSER-

PEREIRA, 2001, pág.1). 

 

3.2 Instituições e Desenvolvimento 

No capítulo anterior, foi possível observar que grande parte dos planos, 

projetos e teorias para gerar desenvolvimento dependiam de uma 

instituição capaz de realizar tal tarefa. Devido à falta de confiança dos 

países do Norte Global nas instituições das nações do Sul - por julgarem 

que essas últimas não seriam tão eficientes quanto as instituições desses 

primeiros - essa responsabilidade foi passada para as instituições 

internacionais. Mesmo assim, autores como Easterly (2006) e Rostow 

(1960) ainda destacavam que as instituições internacionais, sozinhas, não 

seriam capazes de gerar desenvolvimento nas nações subdesenvolvidas. 

Na visão de Easterly (2006), como visto no capítulo anterior, seria 

necessário confiar e ouvir mais às populações do Sul Global e apoiar suas 

tentativas mudança e ascensão social, inclusive, através da transformação 

de suas instituições. Já segundo Rostow (1960) seria necessário contar 

com a ajuda das elites desses países do Sul, que compartilhassem dos 

valores do ocidente, para disseminar esses valores por dentro, alterando 

as instituições e a sociedade afim de torná-los mais aptos a modernização. 

A importância dessas instituições nacionais dos países a serem 

desenvolvidos, também foi destacada pelo World Development Report 

 
46 ” Desigualdade bate recorde no Brasil, mostra estudo da FGV”. Centro de Estudos Estratégicos 
da FIOCRUZ, 22/08/2019. Disponível: <Desigualdade bate recorde no Brasil, mostra estudo da 
FGV | CEE Fiocruz> Acesso em: 04/06/2021. 

 
JIMÉNZEZ, Carla. "IBGE: Extrema Pobreza Sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de Miseráveis”. El 
País, 06/11/2019. Disponível em:<IBGE: Extrema pobreza sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de 
miseráveis | Brasil | EL PAÍS Brasil (elpais.com)> Acesso em:04/06/2021. 

ALVARENGA, Darlan. “Brasil sai de lista das 10 maiores economias do mundo e cai para a 12ª 

posição, aponta ranking”. G1, 03/03/2021. Disponível em: <Brasil sai de lista das 10 maiores 

economias do mundo e cai para a 12ª posição, aponta ranking | Economia | G1 (globo.com) > 

Acesso em 04/06/2021. 

 
47 DIAS CARNEIRO, Júlia.” Revisitando o país do futuro de Stefan Zweig”. Deutsche Welle Brasil, 

30/04/2009. Disponível em:<Revivendo o país do futuro de Stefan Zweig | Cultura europeia, dos 
clássicos da arte a novas tendências | DW | 30.04.2009> Acesso em: 04/06/2021. 

https://cee.fiocruz.br/?q=Desigualdade-bate-recorde-no-Brasil#:~:text=Desigualdade%20bate%20recorde%20no%20Brasil%2C%20mostra%20estudo%20da,2019%2C%20superando%20o%20pico%20hist%C3%B3rico%20observado%20em%201989.
https://cee.fiocruz.br/?q=Desigualdade-bate-recorde-no-Brasil#:~:text=Desigualdade%20bate%20recorde%20no%20Brasil%2C%20mostra%20estudo%20da,2019%2C%20superando%20o%20pico%20hist%C3%B3rico%20observado%20em%201989.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/06/politica/1573049315_913111.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/06/politica/1573049315_913111.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/brasil-sai-de-lista-das-10-maiores-economias-do-mundo-e-cai-para-a-12a-posicao-aponta-ranking.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/brasil-sai-de-lista-das-10-maiores-economias-do-mundo-e-cai-para-a-12a-posicao-aponta-ranking.ghtml
https://www.dw.com/pt-br/revivendo-o-pa%C3%ADs-do-futuro-de-stefan-zweig/a-4210755
https://www.dw.com/pt-br/revivendo-o-pa%C3%ADs-do-futuro-de-stefan-zweig/a-4210755
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1991 do Banco Mundial - que ressalta a importância das instituições, que 

deveriam ter uma abordagem pró-mercado, e as entende como um fator 

importante para entender as diferenças econômicas entre os países - e pelo 

pensamento cepalino que, como visto anteriormente, defendia o papel do 

Estado no processo de industrialização e distribuição de renda na América 

Latina. 

Sobre o papel das instituições no processo de desenvolvimento de um país, 

Acemoglu, Johnson e Robinson (2004) consideram que as diferenças nas 

instituições econômicas em diferentes países pode ser um fator relevante 

para explicar as diferenças nos processos de desenvolvimento econômico. 

As instituições também definiriam as estruturas de incentivos econômicos 

dentro de uma sociedade, além de alocar os recursos junto aos mais 

eficientes e determinar quem lucra e adquire direitos residuais de controle 

(ACEMOGLU et. al. 2004, págs.1-2). Os autores também pontuam que 

instituições são endógenas, formadas, ao menos em parte, pela sociedade, 

ou por parte dela (Ibidem, pág.2). Mas o que são, afinal, as instituições? 

Douglas North (1990) as define como: " (...) as regras do jogo em uma 

sociedade ou, mais formalmente, são as restrições humanamente 

concebidas que moldam a interação humana. (...) estruturam incentivos nas 

trocas humanas, sejam políticos, sociais ou econômicos." (NORTH, 1990, 

pág.3. Tradução Minha)48. 

Segundo Acemoglu, Johnson e Robinson (2004) as instituições 

econômicas seriam importantes para o desenvolvimento econômico pois, 

além de ajudar a moldar os incentivos de agentes econômicos-chave para 

uma sociedade, elas influenciariam nos investimentos em capital físico, 

humano, em tecnologia e na organização da produção. Elas não só 

definiriam o crescimento potencial agregado de uma economia, como 

também uma miríade de resultados econômicos, incluindo a distribuição de 

riqueza no futuro (distribuição de renda e de capital humano e físico) 

(ACEMOGLU et. al., 2004, págs.2-3). " Em outras palavras, eles 

influenciam não apenas o tamanho da torta agregada, mas como essa torta 

 
48 Do original:”(...) the rules of  the game in a society or, more formally, are the humanly 
devised constraints that shape human interaction. (...) they structure incentives in human 
exchange, whether political, social, or economic.” (NORTH, 1990, pág.3). 
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é dividida entre diferentes grupos e indivíduos na sociedade" (Ibidem, 

págs.3. Tradução minha)49. 

Segundo esses últimos autores, as instituições econômicas são definidas 

pelo poder político (ACEMOGLU et. al. 2004, pág.3). Isso porque os 

autores entendem que nem todos os membros de uma sociedade estarão 

satisfeitos com o ordenamento das instituições econômicas porque 

diferentes instituições econômicas levariam a diferentes resultados 

econômicos. Dos debates acerca de qual seria o melhor arranjo para as 

instituições econômicas seguirem, o "vencedor" seria, segundo os autores, 

aquele que dispusesse de mais poder político. Segundo Acemoglu, 

Johnson e Robinson, o grupo que detém mais poder político pode decidir o 

ordenamento das instituições econômicas que preferir (ACEMOGLU et. al., 

2004, pág.3) Os autores ainda pontuam que os grupos em debate para 

decidir como operarão as instituições econômicas dificilmente entrarão em 

acordo pois, segundo os autores, quem detém mais poder político não 

pode/consegue se comprometer a não usar seu poder em benefício dos 

seus próprios interesses (Ibidem, págs.3-4). 

Os autores diferenciam poder político em dois: poder político de jure e de 

facto. O primeiro refere-se ao poder político institucional e o segundo ao 

poder de pressão que grupos - que, geralmente, não se encontram nessas 

instituições políticas - têm de pressionar essas últimas e virar o jogo a seu 

favor. Quanto ao primeiro tipo de poder político, segundo os autores, ele 

determinaria os incentivos a atores econômicos chave assim como as 

restrições aos próprios políticos e as elites. Já o segundo dependeria da 

capacidade do grupo em questão de resolver seu problema de ação 

coletiva (garantir que todos ajam juntos fazendo sua parte) e de seus 

recursos econômicos (ACEMOGLU et. al., 2004, págs.3-4). Esses últimos 

determinariam "(...) tanto sua capacidade de usar (ou usar indevidamente) 

 
49 Do original: " In other words, they inf luence not only the size of  the aggregate pie, but 
how this pie is divided among dif ferent groups and individuals in society" (ACEMOGLU; 
JOHNSON; ROBINSON, 2004, pág.3). 
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instituições políticas existentes e também sua opção de contratar e usar a 

força contra diferentes grupos" (Ibidem, págs.4. Tradução minha)50. 

"As instituições políticas e a distribuição de recursos são as variáveis 

estatais nesse sistema dinâmico porque normalmente mudam 

relativamente lentamente, e o mais importante, determinam as 

instituições econômicas e o desempenho econômico direta e 

indiretamente(...) Se as instituições políticas colocam todo o poder 

político nas mãos de um único indivíduo ou de um pequeno grupo, as 

instituições econômicas que fornecem proteção dos direitos de 

propriedade e a igualdade de oportunidades para o resto da população 

são dif íceis de sustentar. O efeito indireto funciona através dos canais 

acima discutidos: as instituições políticas determinam a distribuição do 

poder político de jure, o que, por sua vez, afeta a escolha das instituições 

econômicas. Esse quadro introduz, portanto, um conceito natural de 

hierarquia das instituições, com instituições políticas inf luenciando as 

instituições econômicas de equilíbrio, que então determinam os 

resultados econômicos. As instituições políticas, embora lentas, também 

são endógenas. As sociedades transitam da ditadura para a democracia, 

e mudam suas constituições para modif icar as restrições aos detentores 

de poder. Como, assim como as instituições econômicas, as instituições 

políticas são escolhas coletivas, a distribuição do poder político na 

sociedade é o determinante fundamental de sua evolução. Isso cria uma 

tendência de persistência: as instituições políticas alocam de jure poder 

político, e aqueles que detêm o poder político inf luenciam a evolução das 

instituições políticas, e geralmente optarão por manter as instituições 

políticas que lhes dão poder político. No entanto, o poder político de fato 

ocasionalmente cria mudanças nas instituições políticas. Embora essas 

mudanças às vezes sejam descontínuas(...)" (ACEMOGLU; JOHNSON, 

ROBINSON, 2004, pág.5. Tradução minha)51. 

 
50 Do original: "(...) both their ability to use (or misuse) existing political institutions and 
also their option to hire and use force against dif ferent groups"  (ACEMOGLU; JOHNSON; 
ROBINSON, 2004, pág.4). 
51 Do original: "Political institutions and the distribution of  resources are the state variables 
in this dynamic system because they typically change relatively slowly, and more 
importantly, they determine economic institutions and economic performance both 
directly and indirectly(...)If  political institutions place all political power in the hands of  a 
single individual or a small group, economic institutions that provide protection of  property 
rights and equal opportunity for the rest of  the population are dif f icult to sustain. The 
indirect ef fect works through the channels discussed above: political institutions 
determine the distribution of  de jure political power, which in turn af fects the choice of  
economic institutions. This f ramework therefore introduces a natural concept of  a 
hierarchy of  institutions, with political institutions inf luencing equilibrium economic 
institutions, which then determine economic outcomes. Political institutions, though slow 
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3.3 Racismo Estrutural  

Ao entender as sociedades como heterogêneas - marcadas por conflitos, 

antagonismos e contradições - e as instituições como materializadas a 

partir delas, Silvio Almeida (2019) considera que as instituições também 

resultam dos conflitos e lutas pelo monopólio do poder social. Além disso, 

na visão do autor, as instituições também seriam atravessadas por conflitos 

entre grupos que querem assumir o controle da mesma (ALMEIDA, 2019, 

págs-12-13; 26-27). Sendo assim, temos uma convergência entre as 

leituras de Acemoglu, Johnson e Robinson e de Almeida, na qual todos 

enxergam as instituições como fruto das sociedades marcadas pelas lutas 

entre diferentes grupos que objetivam o controle das instituições para 

conduzi-las da forma que acham melhor. No entanto, a contribuição de 

Almeida (2019) nos elucida como as instituições são imbuídas de racismo. 

Sobre esse último, Almeida (2019) considera que: 

"(...)o racismo é sempre estrutural(...)ele é um elemento que integra a 

organização econômica e política da sociedade(...) a manifestação 

normal de uma sociedade, e não um fenômeno patológico ou que 

expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a 

lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e 

violência que moldam a vida social contemporânea (...) as expressões do 

racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica 

das instituições, são manifestações de algo mais profundo, que se 

desenvolve nas entranhas políticas e econômicas da sociedade" 

(ALMEIDA, 2019, pág.1). 

 

 
changing, are also endogenous. Societies transition f rom dictatorship to democracy, and 
change their constitutions to modify the constraints on power holders. Since, like 
economic institutions, political institutions are collective choices, the distribution of  
political power in society is the key determinant of  their evolution. This creates a tendency 
for persistence: political institutions allocate de jure political power, and those who hold 
political power inf luence the evolution of  political institutions, and they will generally opt to 
maintain the political institutions that give them political power. However, de facto political 
power occasionally creates changes in political institutions. While these changes are 
sometimes discontinuous(...)"(ACEMOGLU; JOHNSON, ROBINSON, 2004, pág.5. 
Tradução minha). 
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Sendo assim, o autor logo de início apresenta um entendimento do racismo 

que vai contra a concepção individualista, apresentada por Almeida mais a 

frente em sua obra. Tal concepção individualista, concebe o racismo como 

algo pertencente à esfera do indivíduo, um elemento do seu psicológico, 

uma falha de seu caráter ou ainda uma irracionalidade. Nesse sentido, a 

saída, geralmente levantada por aqueles que entendem o racismo como 

um fenômeno individual, é a da educação e de campanhas de 

conscientização. Mas, como demonstra o autor, o racismo não é uma falha 

do indivíduo, ou ainda, das instituições. Ele é algo presente e parte 

integrante e necessária ao funcionamento da sociedade. Sendo as 

instituições fruto da sociedade, como pontuam Acemoglu, Johnson e 

Robinson - assim como os indivíduos também o são - elas seriam, também, 

imbuídas de racismo, contribuindo para a reprodução do mesmo na 

sociedade. 

Se resgatarmos a contribuição de Acemoglu, et. al. (2004), temos que 

diferentes ordenamentos institucionais levam a diferentes resultados 

econômicos. Desta forma, sendo as instituições brasileiras resultado de um 

racismo hegemônico constatado por Almeida (2019), tendo sido ordenada 

por brancos, ela gerará resultados econômicos em benefícios desses 

últimos em detrimento de outros grupos. Em outras palavras, criará 

resultados econômicos que incorrem na exclusão de grupos raciais não-

brancos em favor dos interesses dos brancos.. 

"(...)os conf litos raciais também são parte das instituições. Assim, a 

desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por 

causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 

fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 

determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para 

impor seus interesses políticos e econômicos (...) detêm o poder os 

grupos que exercem o domínio sobre a organização política e econômica 

da sociedade. Entretanto, a manutenção desse poder adquirido depende 

da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus interesses, 

impondo a toda sociedade regras, padrões de condutas e modos de 

racionalidade que tornem “normal” e “natural” o seu domínio. No caso do 

racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de 

parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter 

a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os 
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padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo 

tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o 

domínio de homens brancos em instituições públicas – o legislativo, o 

judiciário, o ministério público, reitorias de universidades etc. – e 

instituições privadas – por exemplo, diretoria de empresas – depende, 

em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta ou 

indiretamente dif icultem a ascensão de negros e/ou mulheres, e, em 

segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a 

desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do 

grupo formado por homens brancos." (ALMEIDA, 2019, págs.27-28). 

 

 

A construção dessa naturalização mencionada Almeida (2019), necessária 

à manutenção dos brancos no comando das instituições, pode ser 

relacionada a um outro ponto levantado pelo autor: a discriminação indireta. 

Essa consistiria no processo em que a situação em que se encontram 

grupos minoritários - assim como os processos que levaram a isso - são 

ignorados, sendo impostas, em seu lugar, regras de neutralidade racial. Isto 

é, a recusa de "ver cor", ou melhor, de enxergar as opressões raciais. Tal 

argumento de Almeida (2019) se assemelha aquele levantado por Krishna 

(2006) no primeiro capítulo da presente pesquisa. Nesse sentido, o racismo 

seria o “silêncio epistêmico” ao redor do qual as instituições se construíram 

e se mantiveram através dos tempos, produzindo resultados econômicos 

favoráveis ao grupo dominante – que detém mais poder político de jure e 

de facto - os brancos. 

"(...)a discriminação indireta é um processo em que a situação específ ica 

de grupos minoritários é ignorada – discriminação de fato –, ou sobre a 

qual são impostas regras de “neutralidade racial” – colorblindness – sem 

que se leve em conta a existência de diferenças sociais signif icativas – 

discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso(...) A 

consequência de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do 

tempo leva à estratif icação social, um fenômeno intergeracional, em que 

o percurso de vida de todos os membros de um grupo social – o que 

inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento 

material – é afetado. Ainda sobre a discriminação, é importante dizer que 

é possível falar também em discriminação positiva, def inida como a 

possibilidade de atribuição de tratamento diferenciado a grupos 
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historicamente discriminados com o objetivo de corrigir desvantagens 

causadas pela discriminação negativa – a que causa prejuízos e 

desvantagens. Políticas de ação af irmativa – que estabelecem 

tratamento discriminatório a f im de corrigir ou compensar a desigualdade 

– são exemplos de discriminação positiva(...) o racismo – que se 

materializa como discriminação racial – é def inido por seu caráter 

sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou 

mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em que condições 

de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais 

se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações 

cotidianas. O racismo articula-se com a segregação racial, ou seja, a 

divisão espacial de raças em localidades específ icas – bairros, guetos, 

bantustões, periferias etc. (...)" (ALMEIDA, 2019, 23-24) 

O maior exemplo desse processo em solo brasileiro é o discurso da 

"democracia racial", onde todos, independentemente de cor ou raça, são 

tidos como iguais. Esse discurso ganha força no Brasil a partir do governo 

de Getúlio Vargas, impulsionados pelas ideias apresentadas por obras 

como "Casa Grande e Senzala" de Gilberto Freyre. Com apagamento do 

cenário de vulnerabilidade socioeconômica em que vivem os povos não-

brancos no Brasil (leia-se negros e indígenas) - assim como os processos 

que levaram a esse estado, impulsionado pelas instituições brasileiras - e 

o estabelecimento de um discurso pautado no mérito, alcançou-se o que 

Almeida (2019) pontua, a naturalização do domínio dos brancos sobre as 

instituições - que geram resultados econômicos favoráveis aos mesmos. 

Além disso, para lidar com o que Acemoglu, Johnson e Robinson chamam 

de " Poder Político de facto", isto é, os conflitos e as pressões dos grupos - 

neste caso, grupos raciais - excluídos pela forma como os brancos 

conduzem a política e a economia, Almeida (2019) considera que os 

brancos teriam de "assegurar o controle da instituição, e não somente com 

o uso da violência, mas pela produção de consensos sobre a sua 

dominação. Desse modo, concessões terão de ser feitas para os grupos 

subalternizados a fim de que questões essenciais como o controle da 

economia e das decisões fundamentais da política permaneçam no grupo 

hegemônico" (ALMEIDA, 2019, pág.28). 

Negros detém menos poder político institucional, sendo minoria nos 

escalões das instituições públicas, representando somente 24,4% dos 
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deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos nas últimas 

eleições. 

Gráfico 3. Distribuição percentual dos deputados federais, deputados 

estaduais e vereadores eleitos por cor ou raça (2016-2018) 

 

Fonte: IBGE, 2019, pág.11. 

O gráfico 3 traz, ainda, a porcentagem de vereadores pretos e pardos 

eleitos (42,1%) em comparação com o de vereadores brancos eleitos 

(57,9%). Esses resultados, não podem ser atribuídos a uma baixa 

proporção de candidaturas de pretos ou pardos, como demonstra a citação 

abaixo: 

É preciso ressaltar, contudo, que há uma proporção maior de 

candidaturas de pessoas pretas ou pardas para os cargos de deputado 

federal (41,8%), deputado estadual (49,6%) e vereadores (48,7%) do 

que candidatos com esse perf il efetivamente eleitos. Assim, não é 

possível atribuir a sub-representação desse grupo populacional 

unicamente a uma ausência de candidaturas, pelo menos no que tange 

às eleições legislativas proporcionais de 2014 a 2018 (IBGE, 2019, 

pág.11). 

 

A população negra é também maioria entre a população mais pobre. A 

proporção de pessoas negras (pretos e pardos) abaixo da linha de pobreza 

é mais que o dobro da proporção de brancos na mesma faixa. Utilizando a 

marca de salários inferiores a US$1,90 (um dólar e noventa centavos) ao 

dia como linha demarcadora da extrema pobreza, temos uma proporção de 
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3,6% de brancos e 8,8% de pessoas negras. Já se utilizarmos uma linha 

demarcadora mais “folgada” de US$ 5,50 (cinco dólares e cinquenta 

centavos) a proporção é de 15,4% de brancos e 32,9% de negros. 

 

 

Gráfico 4. Percentual de pessoas com rendimento mensal domiciliar 

per capita abaixo das linhas de pobreza 

 

Fonte: IBGE, 2019, pág.5 

No gráfico 4, o montante representado pela cor laranja representa a 

porcentagem de pessoas no Brasil com rendimento domiciliar mensal per 

capita inferior às linhas de pobreza. 6,5% da população brasileira recebe 

menos que US$1,90 per capita ao mês. Dentro dessa parcela da 

população, a maioria (8,8%) é negra – representado pelo montante azul à 

esquerda do infográfico – enquanto 3,6% é branco – representado pelo 

montante vermelho à esquerda do infográfico. 25,3% da população 

brasileira recebe menos que US$5,50 per capita ao mês. Sendo negra 

32,9% dessa parcela da população (representada pelo montante azul à 
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direita no infográfico) enquanto os brancos somam 15,4% (representados 

pelo montante vermelho à direita do infográfico). 

Os negros representam, portanto, 70% da população que compõe os 10% 

mais pobres do Brasil, representando apenas 27,7% dos 10% mais ricos 

da população (IBGE, 2019, pág.4). A população negra também possui 

níveis educacionais inferiores em comparação com a população branca. 

Apesar da melhora observada nos últimos anos, negros ainda possuem 

uma taxa menor de conclusão de ensino médio e superior em relação a 

população branca. 

Um entrave para a equalização do indicador de estudantes cursando o 

ensino superior reside na menor taxa de ingresso da população preta ou 

parda nesse nível de ensino, comparada à da população branca. Essa 

taxa representa o percentual da população com qualif icação mínima 

requerida para ingressar no ensino superior, isto é, que concluiu ao menos 

o ensino médio, e que de fato entrou no ensino superior, 

independentemente de tê-lo concluído ou não. Em 2018, a taxa de 

ingresso era de 35,4% na população preta ou parda e de 53,2% na 

população branca. Um fator que auxilia a compreensão desses resultados 

consiste na maior proporção de jovens pretos ou pardos que não dão 

seguimento aos estudos por terem que trabalhar ou procurar trabalho. De 

fato, em 2018, entre jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo 

que não estavam frequentando a escola por tais motivos, 61,8% eram 

pretos ou pardos. Outro obstáculo é ref letido pela taxa de conclusão do 

ensino médio da população preta ou parda (61,8%), que, embora tenha 

aumentado desde 2016 (58,1%), continua menor que a taxa da população 

branca (76,8%) (IBGE, 2019, pág.8). 

 

Gráfico 5. Taxa Percentual de Conclusão de Ensino Médio por Cor ou 

Raça 
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          Fonte: IBGE, 2019, pág.9 

 

Segundo Amartya Sen (2000), a pobreza seria uma das maiores fontes da 

falta de liberdade (SEN, ano, pág.3). Isso pode ser melhor compreendido à 

luz da contribuição de Galor e Zeira (1993) que dizem que as populações 

de baixa renda tem seu leque de opções, sua "árvore de decisões, l imitada 

pelas suas restrições orçamentárias. Os autores também constatam que a 

capacidade dos indivíduos de investir depende do seu nível de renda. 

Dessa forma, pessoas mais pobres não teriam condições de dedicar muito 

de sua renda para educação, por exemplo. O que reduziria sua acumulação 

de capital humano. Sendo assim, se não houvesse alguma interferência, 

pessoas mais pobres tenderiam a continuar pobres (GALOR; ZEIRA, 1993 

Apud THADEU, 2016). 

Esse último ponto destacado pelos autores, parece ser reconhecido pelo 

IBGE (2019) que pontua que as melhoras registradas nos índices 

educacionais dos negros nos últimos anos, seriam resultado de “políticas 

públicas de correção de fluxo escolar e ampliação do acesso à educação” 

(IBGE, 2019, pág.7) que passaram a ser aplicadas em meados da década 

de 1990. 

Ademais, Galor e Zeira (1993) também consideram que essa baixa 

acumulação de capital humano causaria uma distorção nos preços dos 

salários na economia. Os indivíduos de baixa renda teriam suas rendas 

reduzidas enquanto que os de alta renda possuiriam salários e, 
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consequentemente, uma produtividade individual maior em relação aos 

primeiros. Essas desigualdades de produtividade individual e renda 

impactaria, segundo os autores, o crescimento dos países a longo prazo. 

Países mais igualitários - que interferem nesse ciclo de reprodução da 

pobreza e desigualdade através do investimento em educação, por 

exemplo - possuiriam, portanto, maior capacidade de estoque de capital 

humano e aumentar sua capacidade gerar bem-estar e riqueza (GALOR; 

ZEIRA, 1993 Apud THADEU, 2016). 

Ainda sobre as questões educacionais e de pobreza, os negros sofrem 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho, algo que se relaciona a 

baixa escolaridade em relação aos brancos. São eles, também, a maioria 

entre os trabalhadores informais. Há de se destacar, no entanto que, 

mesmo nos casos em que negros detém alto nível de qualificação, eles 

ainda sim são discriminados. Atualmente, os negros são a minoria na 

ocupação de cargos gerenciais, correspondendo a 29,9% destes últimos, 

enquanto os brancos ocupam 68,6% desses cargos. A população negra é 

a mais subutilizada, representando 66,1% desse grupo e 64,2% dos 

desocupados. Apesar disso, os negros compõem também a maior parte da 

força de trabalho brasileira, representando 54,9% da mesma. Isso 

corresponde a 54,7 milhões de pessoas, 25,6% a mais do que a parcela da 

força de trabalho brasileira composta pela população branca que totaliza 

46,1 milhões em 2018 (IBGE, 2019, pág.2). 

Negros também recebem 31% a menos que pessoas brancas que 

desempenham as mesmas funções - sendo também preteridos no mercado 

de trabalho mesmo quando possuem as mesmas qualificações que 

candidatos brancos52 - E menos 17%, em média, que pessoas brancas de 

mesma origem social53. São recorrentes também os casos em que negros 

não são contratados, mesmo demonstrando a qualificação necessária, 

 
52 ”Negros recebem até 31% a menos que brancos”. Revista Exame, 06/11/2019. Disponível 
em:<Negros recebem até 31% menos que brancos | Exame> Acesso em: 05/06/2021. 
53 ” Negros recebem 17% menos que brancos de mesma origem social, diz estudo”. Economia 

UOL, 20/11/2020. Disponível em: <Negros recebem até 31% menos que brancos | Exame> 
Acesso em: 05/06/2021. 

https://exame.com/economia/negros-recebem-ate-31-menos-que-brancos/
https://exame.com/economia/negros-recebem-ate-31-menos-que-brancos/
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devido ao racismo54. Esses dados nos auxiliam a entender melhor os dados 

referentes a subutilização da força de trabalho dos negros, mesmo quando 

existe qualificação. 

É possível perceber, portanto, a falta de poder político institucional por parte 

da população negra. Este estaria há séculos concentrada nas mãos 

população branca. É possível observar também que, devido ao cenário 

socioeconômico em que se encontra a população negra, ela também não 

deteria poder político De Facto, visto que este dependeria, em parte, das 

condições econômicas de cada indivíduo ou grupo de indivíduos. Essa 

situação - como ressaltam Acemoglu, Johnson, Robinson, bem como Galor 

e Zeira - tende a um ciclo vicioso. Visto que aqueles que detém poder 

político (em sua grande maioria, brancos) é quem influencia os 

ordenamentos e as políticas das instituições econômicas, para produzir 

resultados econômicos favoráveis a eles. O que tem relegado a população 

negra e não-branca a um cenário socioeconômico tão inóspito que os 

mesmos sequer detêm de recursos econômicos para conseguir exercer 

pressões efetivas sobre essas instituições. 

Segundo Marcelo Paixão (2013), “são as disparidades nas condições 

socioeconômicas que garantem a qualidade dos modelos de interação 

entre brancos e negros no Brasil.” (PAIXÃO, 2013, p.304). Isto é, seria esse 

abismo entre as condições socioeconômicas entre brancos e não-brancos 

(leia-se, negros e indígenas), que impediria que os modelos de interação 

entre brancos e esses últimos não se tornasse ainda mais violento. 

 
54 ARAÚJO, Peu. “Nove em cada dez negros apontam racismo em contratação de trabalhador, 
revela pesquisa”. R7, 25/07/2017. Disponível em: <Nove em cada dez negros apontam racismo 

na contratação de trabalhador, revela pesquisa - Notícias - R7 São Paulo> Acesso em: 
05/06/2021. 
 

GUIMARÃES, Juca. “Pesquisa mostra que 56% das empresas não contratam negros por racismo”. 
Alma Preta Jornalismo/ Yahoo Notícias, 28/05/2020. Disponível em: <Pesquisa mostra que 56% 
das empresas não contratam negros por racismo (yahoo.com)> Acesso em: 05/06/2021. 
 

ROCHA, Igor.” 56% das empresas não contratam negros por racismo, afirma pesquisa”. Notícia 
Preta, 09/06/2020. Disponível em: <56% das empresas não contratam negros por racismo, afirma 
pesquisa - Notícia Preta (noticiapreta.com.br)>. Acesso em: 05/06/2021. 

 
 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/nove-em-cada-dez-negros-apontam-racismo-na-contratacao-de-trabalhador-revela-pesquisa-25072017
https://noticias.r7.com/sao-paulo/nove-em-cada-dez-negros-apontam-racismo-na-contratacao-de-trabalhador-revela-pesquisa-25072017
https://br.noticias.yahoo.com/pesquisa-mostra-que-56-das-empresas-nao-contratam-negros-por-racismo-190018971.html
https://br.noticias.yahoo.com/pesquisa-mostra-que-56-das-empresas-nao-contratam-negros-por-racismo-190018971.html
https://noticiapreta.com.br/56-das-empresas-nao-contratam-negros-por-racismo-afirma-pesquisa/
https://noticiapreta.com.br/56-das-empresas-nao-contratam-negros-por-racismo-afirma-pesquisa/
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E a violência marca fortemente a vida da população negra no Brasil, visto 

que são eles as maiores vítimas de violência no país. Negros são a maioria 

entre as vítimas de homicídio registrados no país, com uma taxa de 43,4 a 

cada 100 mil habitantes em contraste com a taxa 16,0 homicídios a cada 

100 mil habitantes para pessoas brancas. Além disso, a taxa de homicídios 

da população negra cresceu no período entre 2012 e 2017, enquanto a da 

população branca se manteve estável. A taxa de homicídios deste primeiro 

grupo também excede a dos brancos em todas as faixas etárias, sendo as 

pessoas que mais morrem no país jovens negros e periféricos de 15 a 29 

anos (IBGE, 2019, págs.9-10).  

  Vale destacar que, jovens estudantes negros e pardos relatam ter sofrido 

e observado mais violência que os brancos da mesma idade, e que da alta 

taxa de homicídios decorre uma “(...) perda de produtividade econômica, 

em especial quando essas taxas atingem com mais intensidade a 

população jovem(...)” (IBGE, 2019, pág.9), como é o caso registrado. 

   Sobre todo esse cenário de vulnerabilidade socioeconômica, o IBGE 

(2019) conclui que o mesmo seria resultado de clivagens raciais produzidas 

pelo processo de desenvolvimento brasileiro, sendo tais clivagens 

características do mesmo (IBGE, 2019, pág.1). 

É possível melhor observar esse processo de produções de clivagens 

raciais produzidas pelo e durante o processo de desenvolvimento do Brasil, 

através da utilização do modelo posteriormente levantado de Bresser-

Pereira. A aplicação do mesmo aliada a utilização de uma lente racializada 

permite enxergar como esse processo se deu desde o final do século XIX. 

3.4 As Bases históricas do Racismo Institucional 

A preocupação com o desenvolvimento, a industrialização e a 

modernização do país, já era uma preocupação para as elites brasileiras 

desde o final do século XIX. Sobre essa época, cabe resgatar a 

contribuição de Shilliam (2014) - apresentada no capítulo anterior - onde o 

autor constata que, os negros, haviam sido congelados pelos brancos em 

um estado de permanente atraso em relação a esses últimos. Os negros, 

assim como os indígenas, eram considerados não só inferiores como 

também primitivos em relação aos brancos. Essa visão, se estendia não só 



   
 

 
 118 

a suas práticas culturais, religiosas, de trabalho, mas também aos espaços 

geográficos em que habitavam (SHILLIAM, 2014, pág.6). 

Dessa forma, a visão de mundo da época era pautada em uma dicotomia 

entre brancos e negros/indígenas, que também poderia ser entendida em 

termos de primitivo/moderno. Por isso, como destaca Shilliam (2014), 

apesar de o ideário da época prever a possibilidade de todos os povos 

alcançarem o desenvolvimento, isso só seria possível caso os povos não-

brancos aceitassem se submeter aos brancos (SHILLIAM, 2014, págs.4-6), 

pois esses últimos seriam entendidos enquanto os únicos agentes 

possíveis do desenvolvimento (MARINHO DE AZEVEDO, 1987, pág.146). 

A época entendia-se que a forte presença dos negros na composição da 

população brasileira seria um risco ao desenvolvimento brasileiro. 

Justamente devido ao entendimento, que vigorava até então, que os negros 

e indígenas “estariam fadados à desorganização política e ao 

subdesenvolvimento" (ALMEIDA, 2019, pág.21). 

Por isso, segundo a visão vigente à época, um país majoritariamente preto 

não poderia se desenvolver, não teria futuro. Tal argumento era, inclusive, 

levantado por aqueles que se posicionavam a favor do fim do tráfico de 

escravizados, sendo apresentado com um dos motivos pelos quais esse 

último deveria ser extinto. Dentro desta lógica, o tráfico de escravizados 

precisava ser impedido porque contribuía para manutenção de um fluxo 

constante de entrada de novos negros em um Brasil já cheio deles. Ainda 

sob essa ótica, o desenvolvimento do Brasil já estaria ameaçado devido ao 

fato de ser um país tropical - A época, acreditava-se que países tropicais 

estariam fadados a serem nações periféricas/menos importantes 

(ALMEIDA, 2019, págs.20-21). Incentivar cada vez mais a entrada e o 

aumento da população negra no país só prejudicariam ainda mais as 

chances do país de se desenvolver (COSTA E SILVA, 2003, pág.6).  

Um dos expoentes dessas ideias, foi João Severiano Manoel da Costa, o 

Barão de Queluz. Um defensor da industrialização brasileira e do fim do 

tráfico de escravizados, o Barão de Queluz apoiava fortemente as políticas 

de incentivo à imigração de europeus, para que o Brasil não acabasse se 

parecendo com um país africano. Ainda segundo ele, o país deveria se 
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industrializar através da utilização de mão-de-obra livre e branca, pois o 

trabalho escravo, assim como o trabalho da população negra em geral, não 

seria compatível com a indústria (COSTA, 1821, pág.35). 

Com o fim do tráfico de escravizados e, a posterior, abolição da 

escravatura, foram dedicados esforços cada vez maiores para o incentivo 

de imigrantes europeus ao Brasil. Sobre a abolição da escravatura, cabe 

ressaltar que, quando da data de promulgação da lei Áurea, a maioria dos 

negros brasileiros já eram livres. A Lei Áurea libertou 750 mil negros que 

ainda eram escravizados na data de sua assinatura, representado apenas 

um décimo da população negra brasileira da época (COSTA E SILVA, 

2003, pág.5). Apesar de a maioria dos negros já serem livres, em muitos 

lugares, ainda lhes era vetado a possibilidade de frequentar a escola. Se 

pegarmos como exemplo o Rio de Janeiro, então capital do império, existia 

impedimento legal para que negros e negras tivessem acesso à educação. 

Segundo a lei n°1 promulgada ainda em 14 de janeiro de 1837: "São 

proibidos de frequentar as escolas públicas: Primeiro: Todas as pessoas 

que padecem de moléstias contagiosas. Segundo: Os escravos e os povos 

africanos ainda que sejam livres ou libertos (...)" (FONSECA, 2002, apud 

NOGUEIRA, 2004, pág.94). Além disso, como destaca Nogueira (2004), 

existiam também leis similares que proibiam que negros libertos 

acessassem o mercado de trabalho (NOGUEIRA, 2004, pág.94). 

Os negros, portanto, acabaram sendo preteridos no mercado de trabalho. 

Nada foi feito no pós-abolição para auxiliar no processo de inserção de 

negros nesse último e na sociedade como um todo. Seja em ambiente rural 

ou urbano, existia uma distinta preferência pela mão de obra dos imigrantes 

do que dos negros. Parte dos empregadores demonstrava, inclusive, um 

desgosto pela ideia de pagar pela mão de obra desses últimos. Um dos 

exemplos de empecilhos legais construídos para impedir a entrada dos 

negros no mercado de trabalho eram as forças navais e policiais, que não 

permitiam o ingresso de negros (HERNÁNDEZ, 2017, págs.53-61). Sendo 

assim, o mercado de trabalho permaneceu hostil aos negros, que só 

conseguiram acessar vagas mal remuneradas como o de serviços 

domésticos, especialmente no caso das mulheres negras (HERNÁNDEZ, 

2017, págs.60-61). 
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Após a proclamação da república - que ocorreu apenas um ano após a 

abolição da escravatura - a imigração de europeus continuou sendo 

incentivada pelo Brasil. A imigração europeia era justificada tanto pela 

necessidade de repor a mão de obra dos escravizados, libertos oficialmente 

em maio de 1888, quanto pela intenção de operar uma limpeza racial da 

população brasileira considerada por demais negra. Tais intenções se 

tornam claras a partir da constituição de 1891, confeccionada após a 

proclamação da república, que dizia: 

Art.1° E' inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos 

indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos 

a acção criminal do seu paiz, exceptuados os indígenas da Ásia, ou da 

África que sómente mediante a autorização do Congresso Nacional 

poderão ser admitidos de accordo com as condições que forem então 

estipuladas (BRASIL, 1890). 

 

Sendo assim, a constituição definia limitações claras a entrada de 

indivíduos não-brancos advindos da África e da Ásia para que não 

houvesse uma piora ainda maior, do que se pensava ser na época, um dos 

principais desafios ao desenvolvimento do país: a predominância de uma 

população não-branca. Como demonstra, Célia Marinho de Azevedo, esse 

projeto "Tratava-se em suma de abrir o país ao progresso e para isso era 

urgente favorecer a chegada e estabelecimento de seus agentes, os 

estrangeiros pertencentes às raças vigorosas" (MARINHO DE AZEVEDO, 

1987, pág.146). O que significava não só substituir a mão de obra negra 

pela branca nos principais setores da economia, mas também a 

materialização da esperança de “(...) um processo de miscigenação 

moralizadora e embranquecedora" (MARINHO DE AZEVEDO, 1987, 

pág.144). Isso pois, à época, negros eram considerados não só 

intelectualmente, como moralmente inferiores aos brancos 

 Além disso, a mesma constituição criava novos códigos para continuar 

impedindo os afro-brasileiros de acessar seus direitos de liberdade 

religiosa. Apesar da lei que instituía essa última já ter sido promulgada, ela 

não se estendia aos afro-brasileiros e suas religiões. Sob a nova 

constituição, esse cenário foi mantido. 
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"O Código Penal de 1890 continha novos artigos que foram usados para 

tornar inef icaz o direito de liberdade religiosa para grupos religiosos de 

matriz af ricana (...) As religiões de matriz af ricana eram tratadas como 

magia ilegal e efetivamente não abrangidas pelo conceito de religião, 

fazendo com que a prática religiosa of icial brasileira e a identidade 

nacional fossem brancas. Como consequência, forças policiais invadiam 

e destruíam centros religiosos de matriz af ricana (terreiros de 

candomblé, centros de macumba, umbanda, xangô, tambor de Minas e 

espiritismo), além disso, assediavam e prendiam os praticantes e 

conf iscavam seus objetos ritualísticos"(HERNÁNDEZ, 2017, pág.67).  

 

Somando-se a esse cenário - de bloqueio do acesso à educação, ao 

mercado de trabalho, à liberdade religiosa e o incentivo governamental à 

imigração de europeus com o intuito de branquear a população - existia 

ainda a tentativa de exclusão/marginalização dos negros através do 

encarceramento. Com o fim oficial da escravização, o Estado brasileiro se 

utilizou de outros artifícios para exercer controle sobre os corpos negros. 

Um dos mais emblemáticos, entre o fim do século XIX e a primeira metade 

do século XX, foi a lei da vadiagem. 

"Registros da polícia do Rio de Janeiro do tempo da abolição da 

escravidão até a década de 1890 revelam numerosos casos de afro -

brasileiros detidos pela polícia simplesmente porque caminhavam 

durante a noite (...) Uma grande porcentagem de crimes reportados 

nessa época foi de crimes contra a ordem pública, tais como vadiagem , 

que era usados para marginalizar af rodescendentes(...) para rotulá-los 

de "indivíduos criminosos"(HERNÁNDEZ, 2017, pág.69).  

 

Com a virada para o século XX, essas ideias eugen istas de limpeza racial 

da população brasileira, entendidas como necessárias para o 

desenvolvimento e modernização do país, se fortalecem. Um dos maiores 

exemplos da força que essas ideias detinham entre as elites brasileiras, e 

da relação próxima entre a eugenia e as políticas aplicadas afim de 

desenvolver a nação, é a do ensaio apresentado pela delegação brasileira 

no Congresso Universal das Raças de 1911. João Baptista de Lacerda, um 

dos enviados pelo governo brasileiro para a conferência junto a Roquette-

Pinto e escritor de tal ensaio, em sua fala no congresso previa que: 
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"(...)o cruzamento racial tenderia a fazer com que negros e mestiços 

desaparecessem do território brasileiro em menos de um século, ou seja, 

antes mesmo do f inal do século XX, possibilitando o branqueamento da 

população (...) a crescente entrada de imigrantes europeus no país, 

somada aos problemas sociais, e o abandono que os negros foram 

obrigados a enfrentar desde a abolição, traziam a perspectiva futura de 

uma nação inteiramente branca. E num tom comemorativo, concluía que 

o Brasil caminhava para ser “um dos principais centros da civilização do 

mundo”. Em poucas décadas, continuava ele, o país seria “o grande 

mercado de riquezas da América, explorando todas as indústrias, 

empregando todas as facilidades de transportes para o comércio 

estrangeiro e intracontinental, com uma ampla e ativa população 

empreendedora, que ocupará as grandes cidades da costa e se 

estenderá pelo interior e pelos longos rios da América do Sul” (SOUZA; 

SANTOS, 2012, pág.754. Grifo meu) 

 

A fala de Lacerda é indicativa de como a ideia de exclusão do negro e 

branqueamento da população estavam atreladas a visão, que se tinha à 

época, de progresso, modernização e futuro (noções geralmente 

relacionadas ao desenvolvimento, como demonstrado no segundo 

capítulo), visto que o futuro do Brasil seria brilhante, uma vez erradicada a 

população negra. Ademais, Lacerda também explicita como, de fato, 

negros viviam em condições socioeconômicas extremamente 

desfavoráveis e tinham sido abandonados pelo Estado, assim como pelo 

resto da sociedade, desde o fim da escravidão. A participação de Lacerda 

no Congresso das Raças foi, ainda, criticada por parte da opinião pública 

brasileira, por prever um tempo considerado muito longo para a conclusão 

desse processo de branqueamento da população e ter exposto dados que 

demonstravam que a maioria da população brasileira era negra. O que, na 

concepção vigente à época, sujaria a imagem do país internacionalmente 

(SOUZA; SANTOS, 2012, pág.755). Ainda assim, segundo Gilberto Freyre, 

a participação de Lacerda na conferência teria tido uma influência 

considerável nacional e internacionalmente, especialmente no período 

imediatamente posterior ao congresso (FREYRE, 1966 Apud SOUZA; 

SANTOS, 2012, pág.755). 
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Com a consolidação dessas ideias, foi implementada a partir de 1917 

políticas educacionais orientadas por um viés eugenista, tendo primeiro 

sido posto em prática na rede pública de educação do Rio de Janeiro - que, 

então, possuía o maior sistema escolar do país, servindo de referências 

para as demais cidades e estados (HERNÁNDEZ, 2017, pág.71). Essas 

políticas segregavam crianças em classes diferentes a partir de um teste 

de Q.I com viés racial. Sob a análise desse último, crianças negras eram 

comumente consideradas como estudantes de "baixa capacidade". Tais 

estudantes sob essas políticas, não seriam ensinados a ler no primeiro ano, 

sendo instruídos somente a adaptar-se a vida escolar - O que obrigava os 

estudantes negros a terem aulas frequentes de higiene pessoal. As 

políticas educacionais previam também em inspeções diárias de higiene 

pessoal. Aqueles que fossem considerados como abaixo do padrão 

higiênico seriam mandados para a diretoria onde teriam aulas extras de 

higiene pessoal. Negros eram os que frequentemente eram pegos por 

essas inspeções. Isso pois, como visto anteriormente, figuravam entre as 

classes mais baixas da população, muitas vezes não possuindo acesso à 

produtos de higiene básica. Ademais, negros vinham sendo 

sistematicamente excluídos para as partes mais afastadas das cidades - E, 

portanto, sem acesso a serviços como saneamento básico e água 

encanada - pelas reformas urbanas que aconteciam à época, tendo sido a 

mais emblemática a ocorrida no Rio de Janeiro (HERNÁNDEZ, 2017, 

págs.69-71). 

Os negros que não eram, logo de início, considerados como estudantes de 

baixa capacidade, também eram, muitas vezes, pegos pelas inspeções de 

higiene. Perdendo, por isso, muitas aulas para serem instruídos em higiene 

pessoal na diretoria. Além disso, os materiais didáticos utilizados em sala 

de aula pregavam que os negros seriam a mais atrasada e inferior entre as 

raças (HERNÁNDEZ, 2017, págs.71-72). Os estudantes negros eram 

também, constantemente, afastados da escola, a mando da própria 

instituição de ensino, por serem considerados mental e fisicamente um 

risco à saúde dos demais estudantes. O resultado disso era que as crianças 

negras recebiam noções rudimentares de leitura, em muitos casos 

(naqueles em que eram consideradas estudantes de baixa qualidade), 
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apenas na terceira série. Nesses casos, era comum que os estudantes 

negros repetissem várias vezes e desistissem da escola por frustração 

antes mesmo de serem ensinados a ler (HERNÁNDEZ, 2017, págs.70-72). 

Aos negros que, por ventura, detivessem as condições de matricular seus 

filhos em uma escola particular, ou ainda, tivessem seus estudos nessas 

instituições patrocinadas por alguém, também era negada essa 

possibilidade. Isso pois, era comum que os brancos ameaçassem tirar seus 

filhos da escola como forma de protesto a presença de alunos negros 

nessas instituições (HERNÁNDEZ, 2017, pág.73). 

Aos negros foram dificultadas também a possibilidade de se tornarem 

professores em escolas públicas. A partir da instituição dessas políticas, 

passou a ser exigido o diploma de um curso cujo o sistema de admissão 

era tão rigoroso que, para serem aprovados, os candidatos precisavam 

realizar um curso preparatório de um ano. Os candidatos negros não 

detinham condições de pagar pelo o curso, e mesmo aqueles que 

conseguiam, era eliminados nas etapas seguintes do processo de seleção, 

onde era considerado que os negros não detinham os padrões físicos e 

mentais necessários para a prática profissional. Após esse processo, os 

novos professores eram ensinados toda a ciência eugênica e as ideologias 

de superioridade mental e física dos brancos, para que estes fossem 

reproduzidos dentro das salas de aula e no gerenciamento escolar. Como 

resultado, o padrão de educadores encontrados nas escolas públicas se 

tornou o das mulheres brancas de classe média adeptas a uma perspectiva 

de inferioridade racial dos alunos negros. (HERNÁNDEZ, 2017, págs.72-

73). 

Essas políticas educacionais foram encabeçadas pela el ite nacional 

juntamente com cientistas eugenistas, tendo sido postas em prática entre 

1917 e 1945, com o intuito de erradicar as, supostas, deficiências de 

crianças negras e indígenas. Boa parte das ideias que orientavam essas 

políticas foram mantidas nas reformas educacionais de 1958, codificada 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi mantida com 

pequenas alterações pelo legislativo brasileiro em 1996 (HERNÁNDEZ, 

2017, págs.70; 71). 
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Essas políticas, portanto, adentram o governo de Getúlio Vargas - E o 

segundo período/seção do modelo de Bresser-Pereira - que, apesar de 

apresentar um discurso conhecido, hoje, como "democracia racial" - que 

pregava a igualdade entre brancos, negros e indígenas - na prática, 

continuava institucionalmente segregando os negros social, político e 

economicamente. Visto que as dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, o encarceramento através da lei de vadiagem, perseguição 

religiosa e até mesmo segregação espacial perduraram até meados da 

segunda metade do século XX, tendo diversos casos como esses sendo 

observados entre as décadas de 20 e 60, como observado por Hernández 

(2017, 53-75). Apesar de o discurso sobre desenvolvimento do Brasil ter 

perdido, com o passar do tempo, sua conotação racial - Mais 

especificamente, de limpeza racial - os mecanismos instituídos pelo Estado 

para atingir tal resultado, permaneceu cumprindo seu trabalho. 

"(...)O tenente interessou-se pela educação dos meus f ilhos. Disse-me 

que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas tem mais 

possibilidades de delinquir do que tornar-se útil a pátria e ao país. 

Pensei: Se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os 

políticos? O Senhor Jânio Quadros, o Kubstchek e o Dr. Adhemar de 

Barros? Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira. Não posso 

resolver nem as minhas dif iculdades. (...) O Brasil precisa ser dirigido por 

uma pessoa que já passou fome. A fome também é uma professora. 

Quem passa fome, aprende a pensar no próximo e nas crianças." (DE 

JESUS, 1960, pág.26). 

 

Apesar das instituições estatais e seus membros reconhecerem o contexto 

de vulnerabilidade socioeconômica em que se encontravam os negros, e 

que os mesmos não detinham acesso a oportunidades, ainda assim não 

foram mobilizados esforços em prol da construção de políticas públicas 

direcionadas a esses problemas enfrentados pela população negra. 

Mesmo que os desafios enfrentados pela mesma fossem notórios, vide 

tanto a postura do tenente expresso nos escritos de Carolina Maria de 

Jesus, quanto a fala de Lacerda realizada anos antes. 

Quanto a isso, cabe resgatar o apontamento feito por Galor e Zeira (1993) 

- previamente destacado no presente capítulo - de que o ciclo vicioso das 
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desigualdades tende a se reproduzir caso não haja interferência. Nesse 

sentido, a não interferência do Estado sobre essa questão, mesmo que ela 

fosse reconhecida, contribui para a manutenção das desigualdades raciais 

que tiveram início com a exclusão dos negros no pós-abolição. Exclusão 

essa, realizada em favor do desenvolvimento do país, que, segundo a 

concepção vigente à época, não poderia ocorrer num país majoritariamente 

negro, dada à ideia que vigorava até então de que negros seriam atrasados 

e primitivos. Logo, o desenvolvimento, a modernização e a industrialização 

não poderiam advir de mãos negras, como destaca o Barão de Queluz. 

Ademais, a fala de Carolina Maria de Jesus pode ser analisada ainda sobre 

outra perspectiva. Se observarmos que o Plano de Metas de JK, é possível 

constatar que o mesmo direcionava 93% dos recursos da nação para as 

áreas de energia, transporte e indústria de base, fazendo com que as 

outras duas áreas que constavam no plano, alimentação e educação, 

tivessem que, juntas, contar 7% dos recursos disponíveis55Tendo em vista 

a situação de pobreza em que se encontrava a população negra, e da 

decorrente dependência que essa parcela da população detinha do ensino 

público, é possível perceber como isso impactava a parcela da população 

a qual pertencia a autora na época, o de negros, pobres e favelados. 

Se antes o ensino público já reservava suas dificuldades aos negros devido 

à suas orientações racistas – que não os capacitava propriamente, fazendo 

com que muitas vezes desistissem da escola sem que sequer aprenderem 

a ler – a partir de então, passam a terem de contar com um serviço de 

educação pública racista e sucateado. O que interfere negativamente na 

capacidade de acumulação de capital humano dessa parcela da população. 

Contribuindo, mais uma vez, para a manutenção das desigualdades raciais. 

Já durante a ditadura militar - já no terceiro período/seção do modelo de 

Bresser-Pereira - o cenário enfrentando pela população negra não era 

muito diferente. Em carta aberta endereçada a sociedade brasileira o MNU 

(Movimento Negro Unificado) denunciava as péssimas condições de vida 

que se encontrava a população negra brasileira – especialmente, tendo em 

 
55 BRAGA DA SILVA, Suely. ”50 anos em 5: O plano de metas”. CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em: <50 anos em 5: o Plano de 
Metas | CPDOC (fgv.br)> Acesso em: 05/06/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
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vista os impactos sociais do “milagre econômico” que, como dito 

anteriormente, se deu através de concentração de renda nas mãos da 

classe média e da elite brasileira, o que relegou a população mais pobre, 

da qual fazia parte boa parte da população negra, a condições 

socioeconômicas desafiadoras. Em sua carta o MNU dizia: 

Hoje, estamos na rua numa campanha de denúncia! Campanha contra a 

discriminação racial, contra a opressão policial, contra o desemprego e o 

subemprego e a marginalização. Estamos nas ruas para denunciar as 

péssimas condições de vida da comunidade negra. Hoje é um dia 

histórico. Um novo dia começa a surgir para o negro! Estamos saindo 

das salas de reuniões, das salas de conferências e estamos indo para as 

ruas. Um novo passo foi dado na luta contra o racismo (GONZALEZ, 

1982, págs.48-49. Grifo meu). 

 

À época, como revela a citação, os negros sofriam fortemente com o regime 

militar, que perseguia e prendia negros inocentes, lhes cortavam o cabelo 

para que o cabelo Black ou Afro, símbolo de resistência dos negros da 

época, não pudesse crescer. Existia um mal estar com relação à questão 

racial durante a ditadura, que temiam que o fortalecimento dessas 

discussões pudesse radicalizar a sociedade e os movimentos de esquerda, 

sendo, portanto, um risco à segurança nacional. (PIRES, 2018, págs.1055-

1078)56. 

As políticas educacionais que vinham sendo postos em prática, e que 

afastaram os negros das escolas e dificultaram o seu processo de 

aprendizagem, com o passar do tempo geram resultados cada vez mais 

evidentes. Uma vez que, com a intensificação do processo de 

industrialização e a necessidade da ampliação da qualificação da mão-de-

 
56 Á época o mundo observava o fortalecimento de movimentos sociais, como o movimento 
negro, o feminista ou mesmo do que hoje é entendido como LGBT. O cenário observado 
no Brasil, portanto, não era uma exceção e pode ser alocado em um quadro maior de 
fortalecimento dessas movimentações. Também há de se destacar que nesse período o 
mundo ainda observava e sentia os impactos do processo de descolonização dos países 
africanos, que só se iniciaram no pós-guerra. Dessa forma, o incômodo do governo militar 
destacado por Pires (2018), com relação a questões raciais, está ancorado no contexto 
internacional da época de grandes movimentações civis.  
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obra, os negros tinham dificuldades em alcançar tal qualificação por meios 

convencionais, a educação pública. Fazendo com que a maioria da 

comunidade negra acumulasse uma baixa quantidade de capital humano. 

Por não serem qualificados não poderiam ocupar cargos com melhor 

remuneração, por exigirem, também, maior qualificação. Embora há de se 

destacar que, mesmo quando possuíam, ainda assim, não eram 

contratados devido às discriminações no mercado de trabalho, que 

permanecem até os dias de hoje, como bem demonstra o trabalho de 

Hernández (2017) e o relatório do IBGE (2019). 

Já com a chegada dos anos 90, a população negra se viu ocupando 

empregos e cargos informais, ainda enfrentando fortes desigualdades de 

oportunidade em comparação a homens brancos, como demonstra a 

pesquisa realizada por Angela Maria Carneiro Araújo e Maria Rosa 

Lombardi (2013). Esse fenômeno pode ser melhor compreendido uma vez 

destacado que a década de 1990 foi também a época em que o processo 

de imposição de medidas neoliberais aos países do Sul Global – discutido 

no capítulo anterior – ganha força no país. Como ressaltado por Mbembe 

(2014), a imposição dessas políticas gerou um grande impacto sobre a 

população negra, os relegando a um estado que o autor denomina 

“precariado”. Sendo também essa a durante essa década que as primeiras 

iniciativas que visavam corrigir tais desigualdades raciais passaram a ser 

pensadas e implementadas, como ressaltado anteriormente (IBGE, 2019). 

O surgimento de tais iniciativas também pode ser relacionado com o 

contexto exposto por Pereira (2016), ressaltado no capítulo anterior, em 

que, ao receber duras críticas devido às políticas econômicas impostas ao 

Sul Global – e a deterioração dos quadros socioeconômicos, já 

desafiadores, causado por essas políticas - o Banco Mundial passa a 

incentivar medidas sociais paliativas, feitas com o intuito de minimizar os 

impactos sociais causados pelo neoliberalismo. 

 

3.5 Negros, “Índios” e pobres 

A população negra não foi a única afetada pelo processo de 

desenvolvimento. Os indígenas foram severamente impactados pelo 
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mesmo desde quando o Brasil era apenas uma colônia. Os colonizadores 

consideravam os “índios” - como foram chamados – como inferiores e 

ingênuos (SANTOS, 2015, pág.34) a necessidade desses mesmos 

colonizadores de desmatar grandes áreas de terra para extrair recursos, 

construir assentamentos e estabelecer os modos de produção da colônia. 

Foram gerando cada vez mais conflitos entre eles e os povos indígenas. 

Esses últimos foram, diversas vezes, escravizados e mortos pelos brancos 

colonizadores. Ademais, esses últimos trouxeram com eles para essas 

terras doenças para as quais os indígenas não detinham anticorpos, o que 

levou a morte de muitos deles (BISPO, 2015, págs.27-28). 

Há de se destacar que as populações indígenas possuem uma conexão 

profunda com a natureza. Isso pois, suas cosmologias não concebem o ser 

humano e a natureza como duas entidades distintas. Sendo considerada 

por muitos desses povos como parte de si (KRENAK, 2019, pág.10). A 

natureza também é parte indispensável a permanência de suas atividades 

diárias e práticas culturais. Isso também é evidenciado pelo fato da maioria 

dos indígenas no Brasil se encontrarem em meio rural. 

(...) das 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam 

indígenas, 572 mil, ou 63,8%, viviam na área rural e 517 mil, ou 57,7%, 

moravam em Terras Indígenas of icialmente reconhecidas. Destaca-se o 

percentual de indígenas vivendo nas áreas rurais quando  comparado ao 

que se observa para a população brasileira em geral. Enquanto 84,4% 

da população nacional residem em centros urbanos, esse percentual 

atinge apenas 36,2% no caso dos indígenas, revelando, com isso, um 

estreito vínculo com a terra (IBGE/FUNAI, 2010)57. 

 

Sendo assim, do processo de modernização, progresso e desenvolvimento 

– que demandava o desmatamento e a destruição da natureza em nome 

da extração de recursos - incorrem conflitos entre brancos e indígenas 

desde os tempos coloniais. Conflitos esses que levaram muitos deles a se 

afastarem das regiões onde os colonizadores estavam mais concentrados. 

Algo constatado por Roquette-Pinto (membro da delegação brasileira no 

 
57 Os dados mais recentes do IBGE sobre a população indígena são de 2010, data de realização do 

último censo demográfico. As informações coletadas pelo último censo podem ser encontradas 
no endereço: <IBGE | Indígenas | apresentação>. 

https://indigenas.ibge.gov.br/apresentacao-indigenas.html


   
 

 
 130 

Congresso Universal das Raças de 1911) que observou que, com o 

aumento da chegada de europeus e africanos escravizados – demarcador 

do estabelecimento do sistema escravagista e da criação de cidades 

ocasionado pelo desenvolvimento da, então, colônia - ocorreu a dispersão 

de muitos povos indígenas para o interior do país (SOUZA; SANTOS, 2012, 

pág.756). 

Já no século XX, mais de 8.500 indígenas foram mortos por ações violentas 

promovidas pelo Estado brasileiro, seja de forma direta ou indireta, entre 

os anos de 1946 e 1988. A ditadura militar acelerou os processos de 

violência contra os indígenas que já vinham ocorrendo no país. O 

desenvolvimentismo do governo militar servia de base para essas ações 

que violaram a vida e os direitos de milhares de indígenas, tendo sido, 

inclusive, atrelado à própria política indigenista (ARAÚJO, 2018, págs.214-

215).  

Os avanços das frentes econômicas de expansão da agropecuária e da 

indústria, assim como os projetos de infraestrutura estatal que ocorreram 

durante a ditadura militar – que foram auxiliados por subsídios oferecidos 

pelo próprio governo –, foram a base de ofensivas a terras indígenas, o que 

acabou por estimular o aumento da violência contra esses povos. Os 

indígenas tiveram suas terras invadidas, sendo também muitas vezes 

forçados pelo Estado a se deslocarem das mesmas. Eram também 

assassinados, torturados e vítimas de prisões arbitrárias. Ademais, os 

governos militares não só demonstraram negligência sanitária nos contatos 

e nas assistências aos indígenas, como também expandiram epidemias 

que vitimaram diversos povos indígenas (ARAÚJO, 2018, pág.215). 

Já nos anos 2000, a população indígena seguiu sendo ameaçada por 

programas e projetos de desenvolvimento, dessa vez no governo de Luiz 

Inácio “Lula” da Silva. Os desentendimentos causados entre os povos 

indígenas e o governo federal se deu devido ao desrespeito de um acordo 

firmado entre as partes com relação a construção de uma rodovia próxima 

terras indígenas e do interesse por parte do governo federal de construir 

uma represa na região do Alto Xingú. Sobre a construção da rodovia, os 

povos Kayapó não se opuseram, exigindo somente que fossem conduzidos 
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estudos, periodicamente, para mapear os efeitos da construção e da 

utilização da rodovia nos sistemas naturais ao redor, assim como uma 

compensação pelos danos. Apesar de o governo federal, num primeiro 

momento, entrar em acordo com os Kayapó, o mesmo prosseguiu com a 

construção da rodovia sem cumprir as exigências acordadas com esses 

últimos. O que levou a uma articulação dos povos Kayapó contra as ações 

do governo do, então, presidente Lula (TURNER; FAJANS-TURNER, 2006, 

págs.7-9). 

Os Kayapó acusaram o governo Lula e a Eletronorte (agência do governo 

que seria responsável pela construção de Belo Monte) de não serem 

transparentes com relação ao escopo total do projeto de construção da 

represa – Que exigiria a construção de quatro represas adicionais para que 

pudesse operar com máxima eficiência - e de desrespeitar o artigo 231 da 

constituição federal que diz que projetos de desenvolvimento em áreas 

indígenas precisam ser debatidos pelo congresso na presença de 

representantes das comunidades que seriam afetadas. Segundo as 

lideranças dos povos Kayapó, nem o governo, nem a Eletronorte, haviam 

feito movimentos que indicassem seu interesse em cumprir as exigências 

incluídas na constituição (TURNER; FAJANS-TURNER, 2006, pág.5). 

Ainda sobre as políticas de desenvolvimento do governo Lula e seus 

impactos para comunidades indígenas, Viveiros de Castro pontua que o 

modelo de crescimento adotado até não traz fim à pobreza, como pensam 

e esperam muitos – visto as teorias vigentes no decorrer do século XX 

destacadas no capítulo anterior. Pelo contrário ele criaria e reproduziria a 

pobreza (VIVEIROS DE CASTRO Apud BRUM, 2014). Sobre os pobres, o 

autor os define como:  

O pobre é parte integrante do sistema de crescimento (...) Na medida em 

que ele tira gente da pobreza, ele tem que criar outros pobres no lugar. 

O capitalismo conseguiu melhorar a condição de vida do operariado 

europeu porque jogou para o Terceiro Mundo as condições miseráveis 

(...) Pobre é uma categoria negativa, né? Pobre é alguém que se def ine 

pelo que não tem. Não tem dinheiro, não tem educação, não tem+ 

oportunidade. Então, a atitude natural em relação ao pobre, e isso não é 

uma crítica, é o ver natural, é que o pobre tem que deixar de ser aquilo. 

Para ele poder ser alguma coisa, ele tem que deixar de ser pobre. Então 
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a atitude natural é você libertar o pobre, emancipar o pobre das suas 

condições. Tirá-lo do trabalho escravo, dar a ele educação, moradia 

digna. Mas, invariavelmente, esse movimento tem você mesmo como 

padrão. Você não se modif ica, você modifica o pobre. Você traz o pobre 

para a sua altura, o que já sugere que você está por cima do pobre. Ao 

mesmo tempo, você torna o pobre homogêneo. Sim, porque se o pobre é 

def inido por alguém que não tem algo, então é todo mundo igual 

(VIVEIROS DE CASTRO Apud BRUM, 2014). 

 

 Viveiros de Castro identifica que o processo de desenvolvimento que tem 

sido adotado vem transformando indígenas e quilombolas em pobres, ao 

retirá-los de suas terras, de suas línguas, privando-os de suas práticas 

culturais e de seus direitos. 

O que aconteceu com a história do Brasil é que foi um processo circular 

de transformação de índio em pobre. Tira a terra, tira a língua, tira a 

religião. Aí o cara f ica com o quê? Com a força de trabalho. Virou pobre. 

Qual foi sempre o truque da mestiçagem brasileira? Tiravam tudo, 

convertiam e diziam: agora, se vocês se comportarem bem, daqui a 200, 

300, 400 anos, vocês vão virar brancos. Eles deixam de ser índios, mas 

não conseguem chegar a ser brancos. Pessoal, vocês precisam misturar 

para virar branco. Se vocês se esforçarem, melhorarem a raça, 

melhorarem o sangue, vai virar branco. O que chamam de mestiçagem é 

uma f raude. O nome é branqueamento. E é o que estão fazendo na 

Amazônia. É re-colonização. O Brasil está sendo recolonizado por ele 

mesmo com esse modelo sulista/europeu/americano. Essa cultura 

country que está invadindo a Amazônia junto com a soja, junto com o 

boi. E ao mesmo tempo transformando quem mora ali em pobre. E 

produzindo a pobreza. O ribeirinho vira pobre, o quilombola vira pobre, o 

índio vai virando pobre. Atrás da colheitadeira, atrás do boi, vem o 

programa de governo, vem o Bolsa Família, vem tudo para ir reciclando 

esse lixo humano que vai sendo pisoteado pela boiada. Reciclando ele 

em “pobre bom cidadão”. E aí a Amazônica f ica liberada... (VIVEIROS 

DE CASTRO Apud Brum, 2014). 

 

Esse processo se torna ainda mais violento quando levamos em 

consideração que o indígena, o “índio”, segundo Viveiros de Castro, tem 

parte de suas identidades, cultura e subjetividades constituído pela 
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coletividade, suas relações com sua comunidade e com a natureza. Assim 

como ao apreço às suas singularidades, e que, muitos não desejam ser 

engolidos pela sociedade do homem branco, serem embranquecidos e 

empobrecidos. 

O índio (...) é uma palavra que acho que só existe no plural (...) índios. É 

justamente o contrário do pobre. Eles se def inem pelo que têm de 

diferente, uns dos outros e eles todos de nós, e por alguém cuja razão 

de ser é continuar sendo o que é. Mesmo que adotando coisas da gente, 

mesmo que querendo também a sua motocicleta, o seu rádio, o seu 

Ipad, seja o que for, ele quer isso sem que lhe tirem o que ele já tem e 

sempre teve. E alguns não querem isso, não estão interessados. Não é 

todo mundo que quer ser igual ao branco (VIVEIROS DE CASTRO Apud 

BRUM, 2014). 

 

Ademais, o autor explicita ainda que a visão exposta por ele é uma crítica 

ao que ele chama de “velha esquerda” ou “esquerda” tradicional” que 

parece sempre enxergar o seu “outro” como pobre. Desse hábito decorreria 

o processo destacado anteriormente de empobrecimento e 

embranquecimento de indígenas (VIVEIROS DE CASTRO Apud BRUM, 

2014). 

Sobre isso, Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, 

argumenta que esse processo de violência contra povos indígenas e 

quilombolas feitos em nome do desenvolvimento e da modernização, seria 

comum a todos os governos, seja de direita ou esquerda e que o processo 

de desenvolvimento praticado até aqui seria uma espécie de recolonização 

(SANTOS, 2015, págs.19-25; 26-41; 47-80; 105-118). Sendo assim, o 

diagnóstico apresentado por Nego Bispo se assemelha com o dos teóricos 

pós-coloniais sobre os projetos de fomento ao desenvolvimento nos países 

do Sul Global, apresentado no capítulo anterior. Mais do que isso, Bispo, 

ao chamar atenção para o caráter contínuo das violências contra essas 

populações não-brancas, evidencia o racismo e as violências racistas – 

rotineiramente embasadas pelo discurso desenvolvimentista – como um 

projeto ou política de Estado. 

“Vale ressaltar que mesmo tendo ocorrido conf litos no interior da 

organização político-social dos colonizadores, esses sempre se f izeram 
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no campo de disputa da gestão e não no campo de disputa ideológica. 

Tanto é que os colonizadores mudavam a denominação das suas 

organizações político-administrativas, mas a estrutura não sofria 

modif icações, já que as mesmas práticas de violência, de subjugação, de 

invasão, de expropriação e de etnocídio se repetiram em todas as 

gestões, independentemente dos conceitos por eles apresentados 

(SANTOS, 2015, págs.51-52). 

Dessa forma, a observação de Nego Bispo sedimenta a relação contínua 

do racismo com os projetos de desenvolvimento empreendidos pelo Estado 

brasileiro. Ademais, também serve como crítica a modelos como o de 

Bresser-Pereira, previamente utilizado nessa pesquisa, ao passo que as 

mudanças de nomenclatura dessas organizações político-administrativas, 

não traziam consigo a mudança, alteração e fim de projetos de 

desenvolvimento de cunho racista. Projetos esses que demandavam o 

sacrifício de populações não-brancas, seus territórios, práticas culturais, 

dentre outras coisas, em nome do desenvolvimento. 

Ademais, o autor também enxerga o mesmo processo destacado por 

Hernández (2017), da utilização da educação como meio de 

embranquecimento das populações indígenas e quilombolas. A educação 

para esses últimos, foi, segundo Bispo, utilizada para criar descredibilizar 

as culturas e saberes indígenas e quilombolas perante os mesmos. Ainda 

segundo o autor, o processo educacional também não procurava 

estabelecer nenhuma ponte com a rotina, costumes e saberes desses 

povos. Bispo também denuncia a sistemática expulsão de indígenas e 

quilombolas para dar espaço a projetos de modernização do Estado e de 

seus aparatos, como o que levou a expulsão de comunidades quilombolas 

em nome da construção de uma nova base aérea para a aeronáutica 

(SANTOS, 2015, págs.52-80) 

Retornando a Viveiros de Castro (apud Brum, 2014), o autor salienta, a 

importância das pautas ambientais, em especial, das mudanças climáticas. 

Sobre isso, é importante ressaltar que as populações não-brancas são 

também mais afetadas pelas mesmas. 

Indígenas e quilombolas, pelos motivos previamente expostos – a 

degradação da natureza afeta seu estilo de vida e suas práticas culturais, 
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tendo em visto em vista que possuem uma relação íntima com a natureza. 

Ademais, indígenas também seriam fortemente afetados pelo surgimento 

de novas doenças e epidemias – apontadas por Viveiros de Castro com um 

dos efeitos da destruição da natureza e das mudanças climáticas. 

Já os negros residentes em áreas urbanas, muitos deles residem em áreas 

que carecem de serviços como coleta de lixo, água encanada saneamento 

básico (IBGE, 2019, pág.5) e infraestrutura. O que os torna mais 

suscetíveis a doenças facilmente tratáveis além de estarem mais expostos 

a enchentes e deslizamentos. Por serem a maioria entre os mais pobres, 

os negros carecem também dos recursos que os permitiriam se recuperar 

mais rapidamente desses eventos, assim como de qualquer possível 

cenário de escassez de recursos e alta dos produtos, provocado pelas 

mudanças climáticas. 

 

3.6 Raça, Racismo e o Desenvolvimento do Brasil 

Sendo assim, é possível concluir que existem fortes evidências da relação 

entre racismo e desenvolvimento do Brasil. Tendo sido originalmente 

concebido em forte proximidade com teorias cujas bases detinham cunho 

racista. 

A partir do que foi possível constatar nessa pesquisa, levanto o 

questionamento de para quem se direciona o desenvolvimento, quem são 

aqueles que poderão usufruir de seus supostos benefícios. A população 

negra, sozinha, representa 55,8% do total de 211 milhões de brasileiros 

(IBGE, 2019, pág.4). Juntando a eles os 896 mil brasileiros que se 

reconhecem enquanto indígenas, temos um país de população não-branca, 

visto que os brancos compõem um pouco mais de 40% da população58. 

Ainda assim, como demonstra o mesmo relatório, teriam sido essas 

mesmas populações as que menos se beneficiaram com o processo de 

desenvolvimento do país, que, segundo IBGE (2019), produziu clivagens 

 
58 ” População chega a 205,5 milhões com menos brancos e mais pardos e pretos” IBGE. 

Disponível em:<População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos | 
Agência de Notícias | IBGE> Acesso em: 10/06/2021. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
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raciais que teriam relegado essa população não-branca a uma situação de 

vulnerabilidade social. 

Isso se relaciona com os apontamentos levantados por Acemoglu, Johnson 

e Robinson (2004) de que as instituições produzirão resultados econômicos 

que favorecem os grupos dominantes que comandam as mesmas, no caso 

os brancos. Ainda segundo os autores, as instituições seriam também um 

resultado da sociedade que, como destaca Almeida (2019), é racista. 

Dessa forma, o racismo que permeia as instituições também influencia os 

resultados econômicos gerados pelas mesmas. 

Há de se destacar, também que, se são os brancos a maioria entre os mais 

ricos e as elites, como destaca o relatório do IBGE (2019); e se são as 

elites, como destaca Rostow (1960) e Batista Jr. (2007) agentes dos países 

brancos do norte global no Sul, é possível inferir, também, que essas elites 

– que em solo brasileiro são majoritariamente brancas – estejam 

promovendo arranjos econômicos aos moldes dos praticados no Norte 

Global, que, como visto anteriormente, geram exclusões e desigualdades 

raciais (MCMICHAEL, 2017). Como destacado por Batista Jr. (2007) 

anteriormente, a adoção desses arranjos econômicos aos moldes dos 

países brancos do Norte Global, apesar de serem prejudiciais a nível 

nacional – tendo suas consequências sobre as populações não-brancas 

ressaltadas nessa pesquisa -, traz benefícios para essas elites que se aliam 

ao Ocidente. 

Tal processo também tolheu a liberdade das populações não-brancas, 

tendo em vista que a pobreza é uma das principais fontes limitadores da 

liberdade, como bem destaca a contribuição previamente mencionada de 

Amartya Sen (2000). A restrição da liberdade dessas populações não-

brancas também pode ser observada através das diversas políticas 

adotadas pelo Estado brasileiro através do tempo de encarceramento 

arbitrário, assassinato, inibição das práticas culturais de populações negras 

e não-brancas, justamente pois, durante boa parte da história do país, os 

projetos de nação, desenvolvimento e modernização do Brasil não 

contemplaram tais populações. 
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Ademais, como dito anteriormente, esse cenário de vulnerabilidade 

econômica na qual se encontram prejudica a capacidade dessas 

populações não-brancas realizarem pressões contra as políticas que vem 

gerando resultados econômicos que não lhes são favoráveis. 

Sobre isso, é importante destacar que, apesar do relatório “Desigualdades 

Sociais por Cor ou Raça” do IBGE (2019) reconhecer que o processo de 

desenvolvimento brasileiro relegou as populações negra e indígena a um 

cenário de vulnerabilidade socioeconômica, não apresenta nenhum dado 

sobre as condições das populações indígenas. O mesmo traz um enfoque 

sobre o cenário que enfrenta a população negra por utilizar dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - E como, visto 

anteriormente, os indígenas estão majoritariamente em meio rural – e 

“Devido às restrições impostas pela baixa representação das populações 

indígena e amarela no total da população brasileira quando se utilizam 

dados amostrais (...)” (IBGE, 2019, pág.2).  

Apesar da justificativa exposta pelo IBGE, a ausência de dados sobre as 

condições socioeconômicas em um relatório que pretende evidenciar as 

questões de desigualdade de raça no Brasil, é preocupante. Especialmente 

tendo em vista que a exclusão de dados sobre pessoas não-brancas foi 

utilizada durante muito tempo, por governos na América Latina, incluindo o 

Brasil, como uma tática de silenciamento dessas populações e da situação 

inóspita em que viviam, muitas vezes, devido a ações diretas e indiretas 

dos próprios Estados (HERNÁNDEZ, 2017, págs.31-74). 

Isso também contribui para a construção de uma visão e de debates sobre 

raça no Brasil que se limitem a uma dicotomia Branco/Negro, o que apaga 

a existências, as demandas e as dificuldades que atravessam populações 

indígenas no país. 

Faz-se necessário fomentar a produção e publicação de dados sobre as 

populações indígenas do país. A produção e publicação de dados contribui 

para visibilidade das questões que concernem essas comunidades no país. 

Auxiliam também o processo de pressão às instituições, que, segundo 

Acemoglu, Johnson e Robinson (2004), seria um dos passos necessários 

para que setores sociais não contemplados pelas instituições 
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conseguissem contestar, ou ao menos, atenuar os arranjos econômicos 

responsáveis pela criação de tal cenário de vulnerabilidade econômica em 

que vivem. 

 

3.7 Desenhando Caminhos Possíveis 

Tendo em vista a argumentação de Easterly (2006), levantada no segundo 

capítulo, de que se faz necessário a criação de visões, ideias e modelos de 

desenvolvimento endógenos, que abarquem nossas demandas e 

especificidades, resgato aqui duas propostas de desenvolvimento que 

surgem no Sul Global, sensíveis às questões raciais e ambientais. 

 

3.7.1 O Bem-Viver 

O bem-viver consiste em uma alternativa ao desenvolvimento originária da 

América Latina, que tendo como sua principal fonte as cosmologias das 

populações indígenas da região. Devido a supracitada relação entre os 

indígenas e a natureza, o bem-viver prega a construção de políticas 

econômicas que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Mais do que 

isso, o bem-viver apresenta uma outra proposta de vida, com uma relação 

mais harmoniosa com a natureza. 

A expressão “bem viver” se origina na América do Sul e pressupõe críticas 

e alternativas às ideias convencionais sobre desenvolvimento. Ela reúne 

um conjunto diversif icado de questões e alternativas sobre as bases 

conceituais e práticas do desenvolvimento, que vão das mais superf iciais 

às mais profundas. Os precursores diretos do bem viver podem ser 

encontrados em diversos conceitos de alguns grupos indígenas andinos. 

As primeiras referências com signif icados semelhantes ao presente 

apareceram na década de 1990, principalmente no Peru, e se tornaram 

muito mais importantes na Bolívia e no Equador, nos anos seguintes 

(GUDYNAS, 2016, pág. 260). 

 

O caminho para o Bem-viver seria calcado pela redução do desmatamento 

e queimadas ilegais feitas em nome da expansão do agronegócio, assim 

como o abandono da sede contínua por um crescimento incessante e 
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desmedido, como bem denunciou Viveiros de Castro (Apud Brum, 2014). 

Ademais, por se basear em perspectivas indígenas, o modelo, 

invariavelmente, dá centralidade às questões raciais e aos conflitos entre 

as sociedades indígenas e a do homem branco. Buscando caminhos para 

superar o racismo que embasa a violência praticadas pelos últimos em 

relação aos primeiros e a construção de uma sociedade plural, sem que 

isso incorra no embranquecimento/empobrecimento forçado dos indígenas.  

 

3.7.2 A Biointeração 

Proposta por Nego Bispo (2015), a biointeração é uma alternativa ao 

sistema de desenvolvimento baseada nas práticas de produção 

quilombolas. Partindo da farinhada – um dia em que todos na comunidade 

onde ele nasceu se reuniam para produzir alimento voltada para o 

abastecimento de todas as famílias - e dos saberes ancestrais dos 

quilombolas, Nego Bispo propõe um modelo de desenvolvimento pautado 

na interação e na cooperação. 

Tal interação seria pautada, não só na interação entre os humanos nos 

trabalhos que realizam, mas também com a natureza e em respeito a ela. 

Uma vez que o autor entende que “(...) melhor lugar de guarda os peixes é 

nos rios, onde eles continuam crescendo e se reproduzindo (...) melhor 

lugar de guardar a mandioca é na terra.” (SANTOS, 2015, págs.82;84). 

Dessa forma, a proposta de Nego Bispo demonstra uma profunda conexão 

e respeito pelos ciclos da vida, sendo afastando dos modelos de 

desenvolvimento movidos pela extrema exploração e exaustão dos 

recursos naturais. A utilização desses últimos se daria na medida suficiente 

para satisfazer as necessidades humanas.  

Como relata o autor: “(...) Seguindo a orientação das mestras e mestres, 

ninguém podia pescar para acumular(...) (SANTOS, 2015, pág.82). Os 

saberes e conhecimentos ancestrais que também orientam esta alternativa 

seriam opostos a uma lógica de acumulação, crescimento incessante e 

exaustão de recursos. A alternativa de Bispo, portanto, prevê a distribuição 

de recursos e de produção entre toda a coletividade que as produziu.  
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Assim, como dissemos, a melhor maneira de guardar o peixe é nas 

águas. E a melhor maneira de guardar os produtos de todas as nossas 

expressões produtivas é distribuindo entre a vizinhança, ou seja, como 

tudo que fazemos é produto da energia orgânica esse produto deve ser 

reintegrado a essa mesma energia. Com isso quero af irmar que nasci e 

fui formado por mestras e mestres de of ício em um dos territórios da luta 

contra a colonização (SANTOS, 2015, pág.85). 

 

A importância dessas alternativas, dentro do contexto explorado nessa 

pesquisa, se dá devido ao fato de as mesmas, não só, terem sido 

construídas no Sul Global, mas efetivamente surgirem a partir de 

cosmologias de povos não-brancos. Dando, a eles centralidade assim 

como à necessidade de se combater o racismo, e promover uma verdadeira 

inclusão da população não-branca na sociedade. 

Ademais, em um contexto de fortalecimento do debate acerca de questões 

raciais, assim como de movimentos sociais contra o racismo, a 

apresentação de projetos políticos e econômicos concretos por conta 

desses grupos não-brancos ajuda a dar credibilidade para essas frentes de 

pressão. Frentes essas que, como visto com Acemoglu, Johnson e 

Robinson (2004), são necessárias à contestação dos arranjos econômicos 

que as têm prejudicado. Há de se destacar que ambas propostas não 

apresentam um caráter substitutivo, isto é, manter as hierarquias vigentes 

substituindo somente o lugar que não-brancos ocupam em tal hierarquia, 

pelo local, hoje, ocupado pelos brancos. Ambos se apresentam enquanto 

rupturas drásticas com as hierarquias vigentes, a partir da adoção de visões 

de mundo distintas das adotadas atualmente. Além disso, eles nos ajudam 

a ter um panorama sobre o que poderia ser construído, alcançado uma vez 

que populações não-brancas detivessem um grau maior de poder político 

a ponto de alterar os arranjos que produzem resultados econômicos que 

lhes são desfavoráveis. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou explorar – de forma não exaustiva – a 

intersecção entre os estudos de desenvolvimento e de raça e racismo, 

pretendendo entender como a ideia e a prática do desenvolvimento teriam 

produzido exclusões raciais, a nível nacional e in ternacional, partindo dos 

debates sobre raça e racismo nas Relações Internacionais, e da 

necessidade da disciplina de abarcar tais questões. 

Levando em consideração as limitações de uma pesquisa produzida em 

âmbito de um Trabalho de Conclusão de Curso, não foi possível aprofundar 

as especificidades envolvidas nos processos enfrentados pelas populações 

não-brancas destacadas, ao longo dos períodos analisados por essa 

pesquisa. Optou-se, portanto, pelo resgate de momentos emblemáticos 

durante percurso histórico realizado por esse trabalho, com intuito de 

elucidar a permanência das ideias racistas que orientaram o pensamento e 

a prática do desenvolvimento - assim como as violências e exclusões 

raciais ocorridas em razão deste último - ao longo do tempo. Também não 

foi possível me aprofundar muito na teoria de desenvolvimento produzidas 

em âmbito latino-americano, como é caso da escola de pensamento da 

CEPAL e Teoria de Dependência. Esse trabalho, portanto, desenha em 

linhas gerais a aproximação entre o racismo e a ideia e a prática de 

desenvolvimento, buscando indicar fortes indícios dessa relação. 

As limitações enfrentadas ao longo dessa pesquisa não se restringem às 

divisas do que se pode ser realizado dentro de uma pesquisa de 

monografia, mas também às dificuldades comuns a campos e recortes 

ainda pouco explorados – como é o deste trabalho – e, em alguns 

momentos, à escassez de dados mais atualizados. 
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A presente pesquisa também não abordou os desafios enfrentados por 

outras populações não-brancas com relação ao desenvolvimento como os 

asiáticos, os árabes, judeus... Tendo se limitado se debruçar, com mais 

profundidade, os desafios enfrentados pelos negros – mais 

especificamente – e pelos indígenas. Levando em consideração a 

importância que essas duas populações detêm para a composição da 

população e da cultura brasileira, além das violências sistemáticas 

documentadas que ambas sofrem historicamente de forma contínua no 

país. 

Tendo em vista que esse trabalho visa desenhar, em linhas gerais, uma 

contribuição para o debate de raça, racismo e desenvolvimento, o encaro 

como um mapeamento da área para futuras pesquisas acadêmicas. Ele 

pode servir, dessa forma, para àqueles que o queiram utilizar como base 

para produzir investigações sobre Relações Internacionais, 

Desenvolvimento e questões raciais, se debruçando, quiçá sobre as 

populações não-brancas não analisadas por essa pesquisa. 

A partir dos resultados, insuficiências e limitações apresentadas nessa 

pesquisa, meu intuito com relação a futuras pesquisas é me debruçar sobre 

as teorias de desenvolvimento às quais não foram possíveis realizar uma 

leitura mais aprofundada – no caso, o pensamento Cepalino e a teoria da 

dependência - para investigar a presença, ou não-presença, de questões 

de raça e racismo dentro desses construtos teóricos, assim como a 

natureza de suas abordagens sobre tais temáticas. Sobre elas, pode-se 

constatar que se encontram dentro do paradigma da modernização. Tendo 

em vista a afirmação de Almeida (2019) de que “a modernização é racista” 

(2019, pág.118), meu intuito é conduzir investigações acerca dessas 

teorias no futuro, com o objetivo de observar a veracidade desse 

diagnóstico. 

Adotando uma lente racializada do mundo – orientada pelas teorias 

Decoloniais e Pós-coloniais – onde o ocidente é indexado a branquitude, 

entendo que o presente trabalho corrobora com sua hipótese de pesquisa 

ao evidenciar como o surgimento da ideia do desenvolvimento estava 

intimamente conectado com concepções de superioridade racial dos 
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brancos, tendo o processo de desenvolvimento dos países brancos do 

Norte sido sustentada pela exploração dos países e populações não-

brancas do Sul. Com a virada do século XIX para o XX, essas ideias de 

superioridade racial dos brancos não se extinguem (ao contrário), 

sobrevivendo através da justificativa do dever dos países brancos do Norte 

Global de desenvolver os países não-brancos do Sul, que passam a ser 

denominados subdesenvolvidos. Easterly (2006) identifica este processo 

bem em seu diagnóstico sobre o fardo do homem branco. 

A permanência das bases racistas sobre a ideia do desenvolvimento, por 

outros meios, e da ideia do suposto papel do Ocidente em desenvolver os 

países do Sul, resultou na imposição de práticas econômicas ao Sul Global 

que, ao serem adotadas, criaram catástrofes sociais nos países dessas 

últimas regiões, afastando-os do desenvolvimento. Ademais, projetos de 

incentivo ao desenvolvimento dessas nações não-brancas/do Sul, eram, 

muitas vezes, feitos pensando nos interesses das próprias elites dos países 

brancos/do Norte Global, a sua imprensa e opinião pública. Apesar de 

gerarem grandes prejuízos no Sul Global, as mesmas beneficiavam as 

elites do Norte Global. Como destaca Mbembe (2014), essas políticas 

prejudicavam mais fortemente as populações negras, tanto do Norte quanto 

do Sul Global. 

O processo de desenvolvimento das nações brancas do Norte Global 

produziu exclusões raciais a nível internacional à medida que relegou os 

países do Sul Global às periferias do Sistema Internacional, tendo, ao 

mesmo tempo, sido responsável pela criação das próprias hierarquias do 

sistema. As mesmas foram mantidas ao longo do século XX quando esses 

países brancos do Norte impuseram políticas econômicas que afastaram 

essas nações não-brancas do Sul do desenvolvimento, fazendo com que 

as mesmas permanecessem ocupando os mesmos lugares dentro da 

hierarquia do Sistema Internacional.  

Já no nível nacional, apesar da afirmação do IBGE (2019) de que o 

processo de desenvolvimento produziu clivagens raciais, a presente 

pesquisa não conseguiu comprovar em seu escopo uma relação direta de 

nexo causal entre o racismo e desenvolvimento. No entanto, foi possível 
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observar fortes indícios entre a noção de desenvolvimento, entendido como 

modernização e progresso, e as formas como as desigualdades raciais 

foram produzidas e mantidas através dos tempos. 

A pesquisa também conseguiu demonstrar que as populações não-brancas 

foram sistematicamente excluídas da sociedade, tendo seus direitos às 

suas práticas culturais, de ir e vir e à educação tolhidos. Quando não, a 

educação foi utilizada como um instrumento eugênico (Hernández, 2017). 

Isso prejudicou a capacidade de acumulação de capital humano dos negros 

que foram e continuam sendo preteridos no mercado de trabalho, mesmo 

quando demonstram possuir qualificação.  

Por sua vez, indígenas foram sistematicamente mortos, torturados e 

desapropriados de suas terras em nome de um processo de 

desenvolvimento que exigia cada vez mais o desmatamento em nome da 

extração de recursos e da agricultura e agropecuária, além da construção 

de grandes obras de infraestrutura. 
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