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Resumo 

 

A presente dissertação tem o objetivo principal de buscar as profundas causas históricas 

subjacentes às demandas atuais de reparações por comunidades de ascendência africana. 

Para tanto buscamos compreender, por meio de uma análise comparativa, as conjunturas 

e especificidades inerentes ao surgimento e desenvolvimento do comércio de escravos 

africanos no Atlântico e, subsequente, escravidão nas Américas e Caraíbas. Ao mesmo 

tempo, pretendemos determinar de que forma as estruturas coloniais escravistas das 

potências europeias transmitiram  legado às comunidades afrodescendentes do presente . 

Insistindo no olhar comparativo, centrar-nos-emos nos abolicionismos, baseados na 

ideologia do liberalismo europeu, assinalando-lhes ambiguidades. Particularmente, 

examinaremos a caracterização dos pós-emancipação que identificamos como causa 

imediata das exigências hodiernas de afro-reparações. Com base numa abordagem 

argumentativa, considerando o que a historiografia vem trazendo sobre o tráfico de 

escravos africanos, a escravidão no Novo Mundo e acerca dos abolicionismos e 

combinando-a com algumas fontes primárias, examinaremos mais de perto os casos de 

afro-reparações nos EUA, Brasil, e algumas iniciativas no continente africano, assim 

como os esforços mais recentes e mediatizados de exigência de reparações pela 

Comunidade das Caraíbas (CARICOM). 

 

Palavras-chave: tráfico negreiro atlântico, escravidão, abolição, pós-emancipação, afro-

reparações 
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Abstract 

 

The present dissertation has as fundamental purpose to search for the deep historical 

causes that underlie the today demands for reparations by communities of african descent. 

To this end, we seek to understand, through a comparative analysis, of the contexts and 

specificities inherent in the emergence and development of the african slave trade in the 

Atlantic and, subsequent, slavery in the Americas and in the Caribbean. At the same time 

we intend to achieve how the european colonial slavery structure(s) were capable to 

transmitt a legacy until nowadays for the african descent communities. Insisting in the 

comparative look, we will focus in the abolitionisms, which are based on the ideology of 

european liberalism, and we will point out some ambiguities. Particularly, we will look 

to the characterization of the post-emancipations which we have identified as the 

immediate cause for the demands for afro-reparations. Based on an argumentative 

approach, and considering what historiography has been bringing about the atlantic slave 

trade and slavery of africans in the New World and abolitionisms, combining it with some 

documentary sources, we will look more closely on the cases of the afro-reparations in 

USA, Brazil, and some initiatives in the african continent and also for the most recent 

efforts for reparations, with relevant media exposure, undertaken by the Caribbean 

Community (CARICOM). 

 

Keywords: Atlantic slave trade, slavery, abolition, post emancipation, afro-reparations 
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History is not the past. It is the present.  

We carry our history with us.  

We are our history. 

James Baldwin 

 “I Am Not Your Negro” 

 

 

Grâce au travail de mémoire (…) chacun de 

nous a le devoir de ne pas oublier mais de 

dire le passé, si douloureux soit-il, sur un 

mode apaisé, sans colère. 

Paul Ricoeur,  

“Mémoire, Histoire, Oubli” 
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Introdução 

A temática das reparações pelo tráfico negreiro atlântico e escravatura1 de africanos tem 

vindo a assumir, nos últimos anos, destaque mediático2, especialmente pela dinamização 

suscitada na diáspora africana, sobretudo nos Estados Unidos da América (EUA) e 

Caraíbas. Diáspora africana, não sendo conceito isento de dissensão, ao qual 

reservaremos oportuno tratamento, foi utilizado pela primeira vez pelo historiador George 

Shepperson na conferência Pan-Africana realizada na Tanzânia, em 1965, aquando das 

lutas de descolonização do continente africano. Na sua aceção original, depois 

desenvolvida e desafiada por outros historiadores, descreve o grande movimento ou 

migração de pessoas descendentes de africanos ao tempo dos tráficos de escravos, do 

imperialismo e da “repartição” de África no final do século XIX (Salau, 2018). No que 

ao nosso estudo importa, diáspora africana respeita à disseminação de descendentes de 

africanos, circunscrevendo-se às Américas e Caraíbas em virtude do tráfico negreiro 

atlântico. 

Momento relevante para os proponentes das reparações, devido à ampla difusão a nível 

internacional, ocorreu na “Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância”, promovida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e realizada em 2001 em Durban. Aí a temática 

das reparações, pela primeira vez na história, apresentou-se num fórum de discussão 

mundial ainda que, como veremos, marcado por um ambiente conturbado que não 

favoreceu o debate e elucidação! Seja como for, alguns países africanos e, sobretudo, 

Estados da região das Caraíbas proferiram enfaticamente declarações insistindo no 

débito, para alguns reconduzível a quantia pecuniária, do mundo ocidental para com eles, 

 
1 Neste estudo utilizamos o uso corrente de escravatura como sinónimo de escravidão, enquanto domínio 

absoluto de uma pessoa sobre outra e sua descendência. Estamos, porém, cientes da ambiguidade 

terminológica que se impôs em Portugal, desde o século XIX. Ao tempo do tráfico atlântico, “escravatura” 

tinha significado específico que não se confundia com “tráfico de escravos” correspondendo este à compra 

e venda de escravos; nem com “escravidão” que tinha o significado que supra lhe atribuímos. "Escravatura" 

era, então, sinónimo de "escravaria", isto é, de grande quantidade de escravos (Marques, 2004) 
2 Atente-se nos exemplos extraídos da  imprensa escrita, que refletem o modo polarizado, e as mais das 

vezes superficial, com que é abordada a temática  que nos ocupa: ver Anexo I. 
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decorrente dos males perpetrados pelas potências europeias aquando da expansão 

atlântica. As reparações aí exigidas fundaram-se em amálgama de motivos não apenas 

referentes ao comércio atlântico de escravos africanos e subsequente escravatura 

praticados pelos europeus nas Américas, abrangendo ainda o colonialismo no continente 

africano no século XX. A falta de um enquadramento claro pelos proponentes sobre os 

elementos constitutivos das reparações, as ambiguidades teóricas e amplitude dos seus 

fundamentos3, a ausência de estratégia concertada entre os países africanos e os países 

das Américas e Caraíbas, ditaram que as declarações proferidas naquela Conferência 

Mundial configurassem exercícios de mera retórica4. Mais recentemente, desde 2013, a 

maioria dos países da Comunidade das Caraíbas (CARICOM) vêm exigindo reparações 

de potências europeias, particularmente da Grã-Bretanha, tendo elaborado plano de dez 

pontos tendo em vista a negociação. Em finais de 2018, a CARICOM alcançou 

compromisso com a Universidade de Glasgow, na sequência de um relatório daquela 

 
3 Retomaremos este ponto em capítulo autónomo, relativamente aos precedentes da discussão das 

reparações em Durban, incitada por ideais pan-africanistas e por iniciativa pouco duradoura no início da 

década de noventa do século passado que moldou a forma como as reparações foram perspetivadas pelos 

seus proponentes naquela conferência e, em igual medida, refletiu incongruências que já à época se 

patenteavam. Com efeito, quando a Organização da Unidade Africana (OUA, hoje, União Africana, UA) 

mandatou um Grupo de Pessoas Eminentes (GEP) para preparar enquadramento concetual, legal e dar 

seguimento às exigências compensatórias, no âmbito desse grupo manifestavam-se já divergências quanto 

ao conteúdo do enquadramento das reparações, nomeadamente quanto à inclusão do colonialismo e pós-

colonialismo como fundamentos (Howard-Hassmann, 2004). A concetualização do que entendiam ser 

reparações foi sempre um desafio difícil de superar para os (autointitulados) “reparacionistas” e, como 

constataremos, dificultou a credibilização de debate em si mesmo complexo, que facilmente resvala para a 

ideologização e aproveitamento político, aspetos que dificultam a sensibilização da opinião pública para as 

reparações suscitadas. 
4 O historiador e ativista caribenho Hilary McD. Beckles, representante de Barbados naquela conferência, 
(atual presidente da comissão das reparações exigidas por estados da comunidade das Caraíbas- 

CARICOM-), considera que “Durban was the moment that moved the reparations discourse from rhetoric 

to reality. The cards were now on the table; players adopted positions and ground tactics were exposed. 

But Durban was more. It was the great decider; the place where Caribbean and African America found 

themselves sandwiched between colliding Europe and Africa. These geopolitics resurrected diasporic unity 

and re-centred the movement.” (Beckles, 2013, p.214). Porém, Beckles reconhece a propósito do teor da 

declaração final emanada dessa conferência que “slave-owning nations and their alies determined that 

Durban passed a declaration to the effect that slavery and slave trading were not crimes at the time they 

were practised, though they should be. This was a naked display of political power in the form of legal and 

philosophical discourse.” (Beckles, 2013, p.12). Efetivamente, Durban parece ter sido um ponto de 

viragem pela maior atenção mediática que a partir dessa conferência foi sendo dada ao tema das reparações. 

Duvidamos, porém, que tenha tido um efeito de coesão e/ou unificação de movimentos fragmentados, 

provenientes de grupos ou países com sociedades com características distintas. 
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instituição de ensino. Produzido no âmbito de uma investigação interna, o relatório 

revelou que “the institution benefited directly from the slave trade in Africa and the 

Caribbean in the 18th and 19th centuries to the tune of almost £200m in today’s money.”.  

Atendendo aos resultados do inquérito, a universidade que teve papel de grande destaque 

na dinamização do movimento abolicionista no Reino Unido decidiu lançar “programa 

de justiça reparativa” que beneficie aqueles países das Caraíbas. Acrescem ainda neste 

âmbito iniciativas como a criação de um “centre for the study of slavery and a memorial 

or tribute in the name of the enslaved. It is also working to establish ties with the 

University of the West Indies.”5.   

Este brevíssimo olhar sobre momentos de maior visibilidade, nas últimas décadas, acerca 

das reparações exigidas pelos afrodescendentes é por si revelador da complexidade 

inerente à temática que nos ocupa, pelas ambiguidades detetadas, que também se 

evidenciam no passado onde procuramos as causas históricas, “genéticas”,  para o suscitar 

destas reparações e, consequentemente, o modo como o presente permanece entrelaçado 

nesse tempo pretérito. Assim, a nossa problemática concerne às reparações solicitadas 

por comunidades de afrodescendentes. Cientes que no nosso percurso analítico “toda a 

história é escolha (…) [parte-se] com uma intenção precisa, um problema a resolver (…) 

Elaborar um facto é construir. Se se quiser é fornecer uma resposta a uma pergunta. E 

se não há pergunta, só há o nada.” (Febvre, 1989, pp. 19-20). Esta investigação parte, 

pois, de uma pergunta: como compreender as exigências de reparações, na atualidade, 

fundamentadas no tráfico negreiro atlântico e escravatura de africanos, solicitadas por 

membros da diáspora africana e por alguns países africanos? Formulada a pergunta 

basilar, dela brotaram outros questionamentos: quais as especificidades mais relevantes 

do tráfico negreiro atlântico e de que modo se manifestaram os escravos africanos face à 

condição a que foram submetidos? Terão os escravos, ao tempo do cativeiro nas 

Américas, desenvolvido um entendimento do que consideravam ser a liberdade e a 

emancipação? Que tipo de estatuto e/ou direitos foram equacionados para os ex-escravos, 

e com que extensão, pelo(s) movimento(s) abolicionista(s)? Que condições foram 

 
5 Mkenna (2018, 22 de setembro). Também, Love (2019, 12 de janeiro). 
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dispensadas aos ex-escravos no pós-emancipação para a sua efetiva integração nas 

sociedades onde se encontravam? Existirá coetaneamente um legado, duma cidadania 

diminuída para os afrodescendentes que reivindicam reparações, que decorra do período 

do pós-emancipação? 

Colocamos, sequentemente, as seguintes hipóteses:  

1- O tráfico negreiro atlântico promoveu a criação de colónias nas Américas com 

economias dependentes, em regra, do trabalho escravo de africanos, emergindo, 

no século XVII em diante, a racialização6 das estruturas das sociedades coloniais, 

especialmente, percetível nos complexos de plantações. Porém, deverá ser tido em 

conta que os escravos africanos não foram agentes passivos face à opressão dos 

regimes coloniais, resistindo e incrementando espaços de autonomia, criando o 

seu entendimento de liberdade e emancipação. 

2- Importa atender que nas distintas sociedades coloniais escravistas, movidas por 

renovado ideário humanitário e económico surgiram, no século XIX, diferentes 

abolicionismos que em comum tiveram a característica de produzirem pós-

emancipações de liberdade de jure e não de facto para os emancipados. 

3- As exigências de reparações baseiam-se nas iniquidades sociais prevalecentes 

nas comunidades de afrodescendentes, nomeadamente, nos EUA, Caraíbas e 

Brasil e em países africanos, cujas origens assentam nas opções políticas dos pós-

emancipação que foram incapazes de integrar a maioria dos ex-escravos nessas 

sociedades. É conveniente acrescentar que embora não nos ocupemos do 

tratamento de eventuais reparações  para os ameríndios, há que ter presente que 

devido àquele processo de racialização das sociedades coloniais nas Américas, 

discussão análoga para as comunidades indígenas deverá ser equacionada. 

Entendemos que a discussão da inteligibilidade das causas para a exigência deste tipo de 

reparações não deve iniciar-se pela construção de quadros concetuais cujo enquadramento 

visa exclusivamente tornar as reparações exequíveis. Ainda que tal concetualização seja 

 
6 Racialização, aqui, sinteticamente entendida como processo que progressivamente gera ligação, natural e 

essencializada, entre a aparência física e a condição de subalterno, nomeadamente, através da qual negro e 

escravo se tornaram sinónimos. 
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necessária em fase ulterior, cremos que primeiramente se deverá aprofundar a 

historicidade que envolve esta problemática e acerca dela nos ocuparemos. Em 

conformidade, não pretendemos procurar respostas nos modelos concetuais de reparações 

ainda que não os desconsideremos na medida em que nos forneçam indiciação das 

especificidades históricas7.  

 A problemática das reparações insere-se no campo mais vasto do êxodo 

involuntário de africanos para as Américas, em particular desde o século XVI 

prolongando-se até ao século XIX. Principiaremos, no capítulo I, por compreender o lugar 

da escravatura no mundo ocidental, génese e especificidades do comércio negreiro 

atlântico desenvolvido pelas potências europeias, nomeadamente Portugal, Espanha, 

Holanda, Inglaterra e França, autonomizando na nossa análise o Brasil e EUA após as 

respetivas independências. Comércio que assentou em doutrinas mercantilistas que 

preconizavam a exclusividade comercial da metrópole em relação às colónias, via 

monopólios nos quais os asientos espanhóis foram inicialmente decisivos para a profusão 

do tráfico. Comércio que veio a ter como mercadoria mais valiosa seres humanos 

viabilizando a criação e consolidação de sistemas coloniais escravocratas. Contudo, 

perante a migração coativa e a inserção do africanos num sistema hostil de trabalho 

compulsório nas Américas, a reação dos escravos esteve longe da passividade. 

Primeiramente procurando garantir a sua sobrevivência, os africanos associaram formas 

de resistência diversas, tendo progressivamente concebido um entendimento de liberdade, 

sobretudo, através de espaços de autonomia provenientes das culturas de subsistência e 

economias informais no interior dos sistemas coloniais escravistas.  

 
7 Adiantamos acolher a perspetiva de Alfred Brophy quando afirma que as reparações são concebidas para 

responder a injustiças históricas e que incluem “a broad range of programs, such as apologies, truth 

commissions, civil rights legislation, and payments to communities and individuals. (…) Reparations are 

commonly defined as programs designed to repair for past injustice, without necessarily fitting the program 

to the exact amount or nature of the harm.” (Brophy, 2006, pp. 814,823). Parece-nos definição não 

simplista, que indicia aspetos fulcrais acerca do que procuramos demonstrar, abarcando particularidades 

destas reparações, não (apenas) sinónimo de indemnização pecuniária. Pesem as divergências nos esquemas 

concetuais reparatórios que vêm sendo propostos, é comum na definição das reparações requeridas pelos 

afrodescentes e adotada pela maioria dos académicos, com ou sem filiação ativista, a acentuação de que as 

reparações constituem, em primeira linha, formas de responder a “injustiças histórias” (Brophy, 2006) 
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No capítulo II abordaremos o questionamento filosófico e político, de repúdio 

generalizado, face à instituição da escravatura que deflagrou no século XIX, com os 

movimentos abolicionistas, impelidos pelas ideias iluministas e pelo liberalismo. Ocupar-

nos-emos dos processos abolicionistas, através de análise comparativa, onde a Inglaterra 

assumiu a dianteira quando em 1807 aboliu o tráfico de escravos, e da controvérsia 

historiográfica face às interpretações dos motivos na base da abolição do tráfico de 

escravos. Inglaterra que viria a pressionar a efetivação do fim do tráfico por outros países. 

A abolição foi um processo lento e em regra gradualista onde se contemplou primeiro a 

abolição do tráfico de escravos e só posteriormente a abolição da escravatura. Abolições 

que tiveram particularidades em função do contexto de cada país ainda que marcadamente 

possam inserir-se num movimento com feições transnacionais, composto por vários 

processos abolicionistas interligados com “velocidades” distintas. Procuraremos as 

características da liberdade que o abolicionismo trouxe para os ex-escravos. 

Apresentando as contradições, dissonâncias, talvez inevitáveis atendendo ao contexto do 

ideário do liberalismo europeu em finais do século XVIII e século XIX, buscamos 

entender em que medida condicionaram a vivência em liberdade dos africanos 

emancipados e daqueles que sendo já população livre de cor eram também estigmatizados 

pelo facto de, algum dia, terem sido escravos. 

No capítulo III, a nossa reflexão incidirá sobre as exigências de reparações surgidas no 

século XX até a atualidade, atentando a que no século XIX se manifestaram nos EUA os 

primeiros intentos indemnizatórios por parte de ex-escravos. Destacaremos, 

comparativamente, as ações e enquadramento teórico que foi sendo elaborado sobre 

reparações e vicissitudes históricas que o foram politizando. Destacaremos, para o efeito, 

a criação do GEP enquanto iniciativa da OUA, a Conferência de Durban em 2001 e a 

influência do movimento pan-africanista. Daremos também atenção à iniciativa em curso 

de alguns países da CARICOM de exigência de reparações. 
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Metodologia 

 A presente investigação sustenta-se numa abordagem argumentativa, trazendo 

para a nossa análise elemento extraído da sociologia compreensiva weberiana: o conceito 

de compreensão da ação humana, sendo esta orientada para determinado sentido -ação 

social- e, assim, passível de ser compreendida (Weber, 2010). Compreender interpretando 

“a acção social e, deste modo, explicá-la causalmente no seu decurso e nos seus efeitos” 

(ibidem, p.7).  E apreendendo-se as conexões de sentido daquela ação visa-se entender o 

porquê da ação, destacando-se uma interpretação causal (Weber, 2010). A análise 

qualitativa que apresentamos colocará a ênfase no modo como os processos abolicionistas 

nas Américas, e particularmente as consequências no período dos pós-emancipação dos 

escravos africanos, se relacionam com as exigências de reparações no presente. 

Buscamos, portanto, um entendimento mais profundo porque alicerçado naquela 

compreensão argumentativa-interpretativa, prevalecendo na nossa análise a busca pelas 

causas históricas da problemática que indicamos.  

Em matéria de fontes, procedeu-se à recolha e análise de dados provenientes de 

bibliografia relevante (fontes secundárias) complementada por algumas fontes primárias. 

O levantamento bibliográfico incidiu na principal literatura afeta às reparações pela 

escravatura e tráfico negreiro atlântico e, de modo particular, na bibliografia de referência 

sobre escravatura atlântica, abolicionismo e pós-emancipação dos escravos africanos, 

considerando os objetivos que para este estudo referimos. 

Acrescentamos que como instrumento de análise deste trabalho, uma vez que também 

visamos sublinhar o olhar dos escravos antes e depois da emancipação, recorreremos à 

teorização de Edward Palmer Thompson a propósito do conceito history from below (a 

história vista a partir de baixo) (Thompson, 1966). Conceito que, na sua forma original, 

veio valorizar a ação daqueles que aquando da formação do proletariado inglês, no 

processo de industrialização, foram tradicionalmente ignorados nas análises históricas. 

Invisibilidade a que foram votados os proletários, pelas lentes do marxismo tradicional, 

na sua condição de indivíduos e no contributo dessa dimensão para a construção da classe 

proletária. Não rejeitando o materialismo histórico, Thompson desenvolveu teoria crítica 
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face à ortodoxia marxista. A sua crítica incide, desde logo, na noção de classe. Na sua 

história “dos de baixo” o agir humano é essencial porque na sua perceção, classe não é 

apenas resultado da posição económica do indivíduo no interior da estrutura de produção, 

envolvendo necessariamente as experiências diárias das pessoas, os valores e as suas 

ideias, relevando, consequentemente, o elemento cultural. Thompson focalizou-se nas 

experiências dos operários ingleses capazes de “fazerem-se a si mesmos”. Desta forma, 

Thompson (2004) vem definir classe enquanto um processo histórico através do qual 

“alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), 

sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens, cujos 

interesses diferem (e geralmente se opõe) dos seus” (p.10). Experiência individual 

desempenha no modelo deste pensador um papel determinante para a definição de classe 

pelo que a 

“experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 

produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 

consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 

culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e formas 

institucionais” (ibidem).  

 

Os indivíduos são, assim, sujeitos da sua história, valorizando-se o experienciar humano.  

Os aspetos que aduzimos sobre a teoria thompsiana são transponíveis como instrumentos 

de análise para a atividade dos africanos escravizados nos sistemas coloniais nas 

Américas sendo, portanto, os escravos perspetivados como sujeitos ativos, com o seu 

“agenciar” próprio, fazedores da sua história e não meros entes passivos enquanto 

prolongamentos da vontade dos seus proprietários. Traremos também como ferramenta 

analítica o conceito de “colonialidade do poder” conforme cunhado por Aníbal Quijano8, 

que descobriu na colonização das Américas um novo padrão de poder erigido na 

racialização das estruturas das sociedades escravistas. 

 
8 A colonialidade de poder, sempre ligada ao colonialismo e específico elemento do poder capitalista 

enquanto padrão mundial, assenta “na imposição de uma classificação racial/étnica da população do 

mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 

dimensões, materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal.” (Quijano, 2009, 

p.73) 
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Sentidos do debate 

 De um modo geral a bibliografia sobre as reparações que aqui tratamos 

caracteriza-se pela sua multidisciplinaridade, focalizando-se no gizar de modelos para a 

obtenção de reparações e no conteúdo da obrigação de ressarcimento. A matéria das 

reparações é discutida na literatura especializada com forte incidência nos efeitos 

duradouros no presente que vários autores reputam derivar do tráfico negreiro pelos 

europeus e escravatura de africanos nas Américas e Caraíbas. Porém, as publicações que 

analisam as reparações sob o ponto de vista, exclusivamente, da ciência histórica são 

ainda raras, embora alguns historiadores afirmem que as reparações serão tendência 

historiográfica dos anos vindouros na área do estudo do tráfico negreiro atlântico: “in the 

wake of movements such as Black Lives Matter and Rhodes Must Fall, public interest has 

turned again to the complex and thorny issue of reparations.” (Silva, Misevich, 2018, 

p.20; também Engermann, 2009,  Drescher, 2011). Tendo em conta essa escassez, 

sobressai o trabalho pioneiro publicado pela historiadora Ana Lucia Araujo9 fixando-se 

na compreensão das origens das reparações através de uma análise comparativa 

transnacional, dedicando especial atenção aos processos históricos nos EUA, Brasil,  

enfatizando semelhanças e distinções, destacando as características das sociedades no 

pós-emancipação dos escravos. É também de salientar obra de Hilary Beckles10, professor 

de história económica e presidente da comissão de reparações da CARICOM. O autor 

tenta demonstrar, pela descrição do tráfico e da escravatura de africanos nas Caraíbas 

britânicas, a existência de dívida da Grã-Bretanha para com as Caraíbas, caracterizando 

a conduta britânica, decorrente de séculos de escravização de africanos, como crime 

contra humanidade. Sustenta que as dificuldades atuais no desenvolvimento económico 

e social das comunidades daquela região são efeitos persistentes do sistema escravocrata 

implementado pelos ingleses no passado nas Índias Ocidentais. Como contributo 

proveniente da ciência histórica realçamos o artigo recente do historiador Petrónio 

 
9  Araujo (2017) 
10 Beckles (2013) 
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Domingues11  que aflora a génese do movimento negro brasileiro a partir do qual surgiram 

grupos que divulgaram a temática das reparações no Brasil nos anos noventa do século 

passado, relacionando várias iniciativas públicas mediatizadas então levadas a cabo, 

revelando dificuldades vivenciadas pelo movimento em resultado de fatores históricos 

estruturantes da sociedade brasileira, o declínio desse movimento e o ressurgimento das 

exigências de reparações, evoluindo e transmutando-se em ações afirmativas, como as 

cotas reservadas a afrodescendentes no acesso ao ensino superior público brasileiro e a 

polémica que tais ações geraram.  

Um dos primeiros contributos provenientes de um historiador, da área económica, foi o 

de Stanley L. Engerman12 um dos precursores da corrente historiográfica quantitativa de 

análise do tráfico de escravos atlântico, que aborda a questão das reparações inserindo-as 

num contexto mais amplo dos processos de “desculpas”, arrependimento e reconciliação 

que despontaram no século XX, nos pós I e II Guerras. 

Se da parte da ciência histórica a bibliografia sobre reparações é diminuta, outras áreas 

científicas, especialmente desde a última década do século XX, têm produzido abundante 

literatura dedicada às reparações. Na impossibilidade de uma descrição exaustiva de toda 

a produção referiremos a mais relevante para as finalidades do nosso estudo. A literatura 

sobre “afro-reparações” tem sido essencialmente produzida por académicos das áreas do 

direito, sociologia, filosofia e ciência política, o que não é de estranhar devido às múltiplas  

questões legais, éticas e políticas que o tema inevitavelmente suscita. Análises onde a 

abordagem exaustiva dos processos históricos não é objetivo principal, sendo dada 

prevalência à problematização das reparações a partir do final do século XX. Pretendem, 

fundamentalmente, encontrar formas de responsabilização, muitas vezes partindo do 

pressuposto de que as reparações são moralmente exigíveis e, a partir daí, constroem 

modelos de responsabilidade invocando, designadamente, a justiça intergeracional como 

forma de responsabilização por injustiças históricas como é o caso de Janna Thompson13. 

Outros autores entendem as reparações como instrumentos de justiça distributiva e/ou 

 
11 Domingues (2018) 
12 Engerman  (2009)  
13 Thompson (2018) 
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melhoramento das condições de vida na atualidade dos afrodescendentes, propondo para 

isso mudanças a nível legislativo, com preferência sobre a via contenciosa dos tribunais. 

Valorizam o legado de danos duradouros que perduram no presente na maioria das 

comunidades de afrodescendentes, a nível de desigualdade de oportunidades e exclusão 

social, numa perspetiva “forward looking” (focando-se não no passado mas no presente 

e futuro) acerca das reparações, como faz, designadamente, Alfred Brophy14. Avultam 

obras elaboradas por ativistas, predominando autores oriundos dos EUA, condição aliás 

refletida nos títulos quase programáticos de algumas obras e artigos. Ainda que se 

evidencie, em certos casos, um esforço de contextualização histórica mantêm, contudo, 

como primeira preocupação a construção do modelo mais adequado para garantir a 

obtenção das reparações, sobressaindo, de modo genérico, a questão racial. Nesse âmbito 

ressaltam Randall Robinson15 e Roy Brooks16 que defendem modelos diversos para tornar 

exequíveis as reparações. O primeiro perfilha o “tort model”, caracterizado pela 

litigiosidade e, primacialmente, pela exigência de reparações que comportem o 

pagamento monetário pelos danos causados pelos brancos aos negros que sofreram a 

exploração quer durante a escravatura, quer no período da segregação racial legalizada 

nos EUA. Já o segundo pugna pelo “atonement model”, que visa particularmente os 

efeitos no presente sentidos pelos afrodescendentes e herdados da escravatura e 

segregação racial naquele país. Para Brooks essencial é iniciar-se processo conciliatório, 

deixando claro que no âmago do seu modelo não é prioritário o pagamento duma quantia 

pecuniária, antes um processo de “apology” e de memorialização das vítimas da 

escravatura. Em comum estes modelos defendem que a escravatura nos EUA conduziu a 

práticas discriminatórias que se prolongaram sobre os negros ao longo dos tempos 

mantendo-se tais práticas nos nossos dias. É também nos EUA que os opositores das 

reparações têm mais eco, nomeadamente, o manifesto de David Horowitz17 no qual o 

autor indicou dez razões para as reparações dos afrodescendentes nos EUA serem 

 
14 Brophy (2006), (2008) 
15 Robinson (2001) 
16 Brooks (1999), (2004) 
17 Horowitz (2001) 
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descabidas, por promoverem o radicalismo racial. Horowitz considera que na atualidade 

não há um grupo responsável pelo crime de escravatura, muito menos os brancos que 

nunca tiveram escravos, realçando que apenas uma minoria de norte-americanos 

beneficiou com a escravatura. Afirma que é impossível estabelecer nexo de causalidade 

entre os atuais afrodescendentes, como descendentes dos escravos, de modo a que uma 

indemnização pudesse ser atribuída. Insiste que as exigências se baseiam mais na raça do 

que nos danos supostamente causados e são mais um meio de vitimização dos 

afrodescendentes na atualidade. Refere que reparações já foram feitas em 1964 com 

legislação dos direitos civis através da qual o Estado transferiu, segundo o autor, “triliões” 

de dólares para os afrodescendentes. Acentua que foram os EUA enquanto nação que 

trouxe a liberdade para os negros.  

Voltando ao contributo de académicos ativistas focalizados nas reparações que defendem, 

como fundamento para a sua invocação, a existência na atualidade de racismo 

institucional decorrente da escravização dos africanos nas Américas destacamos a 

professora inglesa Fernne Brennan18. 

Relativamente ao tratamento exclusivo das reparações no continente africano, por autores 

africanos, são poucos aqueles que se têm dedicado a esta temática, e aqueles que o fizeram 

foram movidos pelo seu ativismo buscando o modelo reparatório. Exemplo maior foi Ali 

Mazrui19. Este autor designa que a “cruzada” pelas reparações deverá fundar-se nas 

consequências do tráfico de escravos atlântico e pela sua associação, ao contrário do 

tráfico de escravos africanos promovido pelos muçulmanos, à expansão do capitalismo 

globalizado que, segundo o autor, foi acelerado pelo tráfico atlântico, que levou à 

exportação de milhões de africanos num curto espaço de tempo. Com argumentação 

idêntica, J. F. Ade Ajayi20 insiste na destrinça entre conceito de reparações e reparação, 

preferindo o último, singularizando o tráfico negreiro atlântico face a outros tráficos de 

escravos, e estabelecendo ligação da abolição da escravidão nas Américas à posterior 

colonização do continente africano. A sua análise insiste que a reparação visa prover pelo 

 
18 Brennan (2017) 
19 Mazrui (1994) 
20 Ajayi (2004) 
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desenvolvimento do continente africano, no contexto da globalização, particularmente na 

área da educação e tecnologia. Já Adeolu Oluwaseyi Oyekan21 apoiando-se na perspetiva 

realista da filosofia política, e sublinhando que razões de ordem moral justificam as 

reparações, considera, porém, que somente quando os Estados africanos forem capazes 

de superar a pobreza, o não desenvolvimento também associado a lideranças de governos 

ineficientes, estarão em condições de negociar e, consequentemente, serão capazes de 

sustentar de forma credível a demanda das reparações, vincando que esta é questão 

essencialmente política.  

Em artigo científico o professor nigeriano Emmanuel Obuah22 sintetiza o debate sobre 

reparações na atualidade, destacando que a dinamização da discussão provem 

maioritariamente dos afroamericanos dos EUA em contraponto com a diminuta atenção 

por parte da comunidade científica do continente africano, indicando os anos 90 e a 

conferência de Durban de 2001 como momentos centrais para a discussão das reparações 

naquele continente. Na generalidade, os autores africanos consideram essencial as 

reparações com a finalidade de alcançar maior equidade e desenvolvimento para os países 

africanos, como sustentam Stephen Idahosa, John Onimhawo, Solomon Ikhidero23, 

defendendo que o tráfico de escravos e colonialismo retardaram, quando não impediram, 

o desenvolvimento do continente africano. 

Já a obra coletiva editada por Claudia Mosquera Rosero-Labbé e Luiz Barcelos24 centra-

se nas “afroreparações” no espaço da América Latina, na qual os vários ensaios que a 

compõe dão conta dos movimentos surgidos, especialmente, na Colômbia, salientando a 

extraordinária importância da educação e memorialização sobre a escravatura para 

fortalecer os movimentos pelas reparações e combater a discriminação racial presente no 

dia a dia das comunidades afrodescendentes.  

 
21 Oyekan (2016) 
22 Obuah (2016) 
23 Idahosa,  Onimhawo, Ikhidero (2017) 
24 Rosero-Labbé, Barcelos  (2007) 
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Existem ainda análises que oferecem leituras mais equidistantes, como o trabalho de 

Rhoda Howard-Hassmann25, por vezes em parceria com Anthony Lombardo26. A autora, 

proveniente das áreas da ciência política, sociologia e direitos humanos, dedica-se a 

abordar as iniciativas relativas às reparações exclusivamente no continente africano, 

centrando-se nas últimas décadas do século XX. As suas análises dão-nos conta das 

divergências entre proponentes e da dificuldade de criarem modelo reparatório. Duvida 

da possibilidade de implementação prática das reparações precisamente pela dificuldade 

em concertarem-se fundamentos concretos e quantificar os danos, especialmente as lesões 

que os proponentes das reparações consideram provenientes da escravatura, devido à 

quase impossibilidade de estabelecer nexo causal de tais factos face aos descendentes dos 

escravos e imputar, na atualidade, os danos a ex-potências coloniais. Defende que não 

existe ainda movimento global pelas reparações e realçando as iniciativas fracassadas da 

União Africana, na década de noventa do século passado, através do GEP, para exigir 

reparações a alguns países europeus. Ressalva a importância da Conferência Mundial da 

ONU em 2001, assim como as insuperáveis diferenças entre os países na discussão desta 

temática. Howard-Hassmann destaca que no continente africano não há ainda 

mobilização das sociedades civis para a temática das reparações. 

 Concluímos, assim, que em regra a literatura que vem debatendo as reparações no 

contexto dos danos que terão sido provocados nas Américas, Caraíbas e África tenta 

apurar a responsabilidade, configurando formas, modelos e estratégias plausíveis para a 

obter reparações, procurando afirmar nexos de causalidade e possibilidades de imputação 

de danos do passado aos países europeus, ex-potências coloniais, na contemporaneidade, 

países que consideram como responsáveis por esse ressarcimento. 

 Resulta do exposto que o tratamento das afro-reparações que analise exclusivamente as 

suas causas históricas mais profundas, detendo-se em momento(s) concreto(s), sem se 

perder numa invocação abstrata do tráfico negreiro do Atlântico e escravatura como 

fundamentos genéricos para as reparações, considerando as especificidades de cada país 

 
25 Howard-Hassmann (2004),  (2007) 
26 Lombardo, Howard-Hassman (2005), Howard-Hassmann with Lombardo (2008) 
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e sem adotar análise enviesada, pela assunção ab initio de uma posição pró ou contra, é 

praticamente inexistente. É, pois, este tipo de tratamento que tentaremos, seguidamente, 

apresentar. 
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Capítulo 1 – O tráfico negreiro atlântico e a ação do africanos 

sob cativeiro nas Américas 

 O tráfico de escravos africanos, fomentado pelos europeus no âmbito da expansão 

marítima e comercial no Atlântico, foi praticado com sistematicidade a partir do século 

XVI até ao século XIX, tendo por consequência a migração forçada para as Américas de 

mais de doze milhões e meio de africanos27 (Black, 2015, Klein, 1988, 2010, Bergad, 

2007). Neste capítulo propomo-nos a analisar a génese e o desenvolvimento daquele 

tráfico e o modo como os africanos se posicionaram perante o cativeiro. A deslocação 

forçada de africanos para as Américas foi um processo evolutivo, ao longo de quatro 

séculos, dependente das estratégias dos impérios europeus instigados pelas suas 

rivalidades, numa incessante procura pelo lucro fundada durante vários séculos em 

políticas mercantilistas. Um processo que foi mostrando a progressiva 

imprescindibilidade daquela força de trabalho compulsório na sustentação económica da 

maioria das colónias do Novo Mundo.  

Todavia, o tráfico de escravos africanos não constituiu prática original dos europeus. Há 

muito que os muçulmanos se dedicavam a essa prática no continente africano (Ferro,  

2005, Thornton, 2004; Klein, 1988). A escravatura, desde que se conceberam relações de 

poder e dominação entre seres humanos, foi instituição comum à maioria das sociedades. 

Na Antiguidade Clássica existiram sociedades escravistas - económica, social e 

politicamente dependentes de escravos - como na Grécia e no Império Romano, cujos 

cativos eram constituídos, geralmente, pelos vencidos das sucessivas guerras. Na 

escravatura Antiga o escravo era submetido a essa condição, independentemente da cor 

da pele. Era o “bárbaro”, o estrangeiro, aquele que era diferente, o “outro”!  

 
27 Para análise pormenorizada da evolução do tráfico de escravos atlântico ao longo de quatro séculos, ver 

com interesse, The Trans-Atlantic and Intra-American slave trade databases. Slave Voyages project 

(2019). Disponível em: https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates(acesso em 8-1-2019). Da 

consulta da informação disponível nesta base de dados estima-se que, devido à mortalidade durante a 

travessia, dos mais de 12,5 milhões de escravos embarcados no continente africano rumo às Américas, 

tenham chegado ao destino 10,7 milhões de africanos (assim também Black, 2015). 

 

https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
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Semelhantemente à escravatura Antiga, a diversidade caracterizou a escravatura da era 

Moderna, nas Américas, uma vez que “slavery was so diverse and conditions varied 

according to place, gender, occupation, and time period.” (Bergad, 2007, p. 44).  

E esta variedade decorreu do longo período temporal e dos distintos territórios em que 

existiu escravidão, assim como das diferenças nos modos de colonização pelas potências 

europeias. Portanto, há que ter cautelas acrescidas face a generalizações. Não podemos 

percecionar os sistemas de escravatura nas Américas e Caraíbas como homogéneos, 

lineares e estáticos, uma vez que variaram em função do tempo e lugar. Tendo esse 

cuidado presente, neste capítulo acentuaremos especificidades do mercadejar de escravos 

africanos no tráfico atlântico, conexionando-as com a integração dos africanos 

escravizados nos sistemas coloniais europeus nas Américas. A intensificação do tráfico 

negreiro atlântico, a partir do século XVII, deveu-se à implementação de sistemas 

coloniais que assentaram intensivamente na força de trabalho de escravos africanos nas 

Américas e Caraíbas devido, nomeadamente, ao predomínio de economias de plantação, 

em particular de cana de açúcar, que atingiram a sua completude formativa entre os 

séculos XVII e XIX. Tais economias respondiam às leis do mercado, nomeadamente pela 

procura subordinada ao massivo consumo de açúcar na Europa Ocidental, consumo que 

teve um papel determinante na manutenção e intensificação do tráfico de escravos (Eltis, 

2000). Aí se funda a inextricável ligação entre negros escravizados e as plantações, em 

particular as de açúcar, onde aqueles escravos eram submetidos a regime de trabalho 

desgastante, dominado pela opressão e violência. Auxiliamo-nos na nossa análise no 

conceito de colonialidade do poder, teorizado por Aníbal Quijano. Conceito que põe em 

evidência que a população das Américas foi classificada de acordo com um novo padrão 

de poder erigido sobre a ideia de raça, que inexistia antes da colonização pelos europeus. 

Com efeito, as relações sociais aí geradas procederam daquela ideia que produziu 

identidades sociais que constituíram novidade histórica, como os índios, negros e 

mestiços. Nesta senda, Quijano enfatiza as relações de dominação que se estabeleceram: 

“Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurando-se eran 

relaciones de dominacion, tales identidades fueron associadas a las jerarquias, 

lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en 
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consecuencia, al patrón de dominacón colonial que se imponia. En otros 

términos, raza e identidade racial fuéron estabelecidas como instrumentos de 

clasifícation social básica de la poblacion” (Quijano, 2000, p. 247).  

 

Uma das marcas mais distintivas deste tráfico de escravos e da escravatura nas Américas 

foi, deste modo, o estímulo à racialização da estrutura das sociedades escravistas e o 

contributo para a construção da ideia raça como fator diferenciador na ordenação e 

categorização social (Coquery-Vidrovich, 2014).  

Defendemos, porém, que inicialmente no tráfico negreiro atlântico o fator racial não teve 

a mesma preponderância que adquiriria no auge das economias de plantação nas 

Américas, nos séculos XVII a XIX, período temporal em que aquelas sociedades 

escravistas mais dependeram dessa mão de obra. 

Sucede que os africanos escravizados, trasladados violentamente de África para terra 

ignota, foram submetidos a trabalho compulsório, geralmente extenuante, pelo que nos 

importa compreender como reagiram a tais condições adversas. Embora a presença de 

africanos escravizados fosse comum nas mais diversas atividades económicas um pouco 

por todas as colónias europeias nas Américas, nos complexos das plantações as condições 

de trabalho e tratamento eram das mais árduas. Os escravos africanos, mais do que 

sobreviver, procuraram estratégias de resistência plúrimas (desde atos no quotidiano, 

insubordinação, fugas até à formação de comunidades de fugitivos e revoltas). 

Colocaremos em evidência a forma como as suas ações contribuíram para o desgaste, 

embora lento, das estruturas dos sistemas coloniais assentes no escravismo. Finalmente, 

deter-nos-emos no modo como os escravos africanos conceberam para si caminhos de 

autonomia através das “culturas de subsistência” e “economias internas/informais” que 

progressivamente os dotaram de um entendimento sobre emancipação e liberdade. 
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1.1. A escravatura nas sociedades humanas e na cultura ocidental 

A escravatura foi instituição comum ao longo da história da humanidade e, portanto, não 

apenas aceite nas sociedades ocidentais28. As origens mais remotas da escravidão 

relacionam-se, provavelmente, com a grande transformação ocorrida no neolítico, quando 

o ser humano se sedentarizou e começou a trabalhar a terra (Fuentes, 2005). A escravatura 

desde o seu surgimento correspondeu a forma de dominação e exploração da força de 

trabalho do escravo, mediante a qual o ser humano era reduzido a propriedade de outro, 

numa relação em que o escravo ocupa posição contraditória entre ser objeto de direito de 

propriedade e ser simultaneamente pessoa (Heuman, Burnard, 2011). Elemento 

constitutivo da escravatura é o direito de propriedade na titularidade do dono do 

escravo29e, como acentua H.J. Nieber, “the property aspect of slavery must be accepted 

as primary – this is what distinguishes slavery from all other forms of dependency and 

involuntary labour.” (Nieber apud Patterson, 1982, p. 21).  Moses Finley vem explicar 

“que el esclavo sea un ser humano no tiene ninguna incidência en la cuestión de si es o 

no una propriedade; revela sencillamente que es una propriedad singular, la 

«propriedade com alma» de Aristóteles(…)” (Finley, 1982, p. 92). A aceitação 

institucionalizada da escravatura durante séculos sustenta-se, parece-nos, numa dualidade 

essencial apontada por Finley: o trabalhador que cedia gratuitamente a sua força de 

trabalho ser mão de obra disponível e, ao mesmo tempo, o trabalhador escravo que era 

em si mesmo uma mercadoria com valor autónomo. Aspeto não menos aliciante para o 

proprietário era a ausência de vínculos societários do indivíduo-trabalhador que ao ser 

feito escravo integrava sociedade estranha o que, por si só, conferia ao proprietário uma 

flexibilidade que outras formas de trabalho compulsório não ofereciam30. A 

 
28 Assim, “chattel slavery, in which a right-less individual is legally reduced to the level of livestock or 

other domesticated animals and can be bought, sold, bequeathed, or inherited as property is as old as the 

first human written records, in ancient Mesopotamia, and has appeared in most societies around the globe 

throughout history.” (Davis, 2009, p. 253, subl. nosso) 
29 Contra, embora em sentido minoritário na historiografia, Patterson (1982) defende que a noção de 

propriedade “has an important place in any discussion of slavery (…) but it is no way one of the constitutive 

elements.” (pp.17-18). Este autor dá realce, na sua interpretação, à associação da propriedade e poder, 

designadamente, as consequêcias que dali advêm nas formas e transformações da ação humana.  
30 Desta forma, o“absolutismo de los derechos del propietario lo facilitaba el hecho de que el esclavo era 

sempre un forâneo desarraigado: un forâneo, primeiro, en el sentido de que procedia de fuera de la 
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dessocialização imposta ao escravo tornava-o mais vulnerável e, por isso, em geral, mais 

moldável aos objetivos e caprichos dos senhores. Herbert Klein, seguindo de perto a lição 

de Moses Finley, afirma que a escravatura foi dominante em sociedades que 

desenvolveram importantes economias de mercado, local e internacional, e que uma parte 

significativa da produção agrícola para esse mercado provinha de produtores não 

camponeses, tornando-se o trabalho escravo no maior fator de produção. Estas condições 

de um mercado vasto reuniram-se na Grécia e claramente no Império Romano, 

caracterizando-se como sociedades escravistas (escravocratas) e não meramente 

sociedades com escravos. Com efeito, 

“in terms of the production of goods and services for the market, the Romans can 

be said to have created a modern slave system that would be similar to those 

established in the Western Hemisphere from the sixteenth to the end of the 

nineteenth century. It is for this reason, as much as its historic role in the origins 

of modern western European institutions, that Roman law and custom in regard 

to slave labor would prove to be so important to post-1500 slave regimes.” (Klein, 

2010, p. 4). 

 

 Na Antiguidade os escravos eram, em regra, os estrangeiros, de origens diversificadas, 

conotados como “bárbaros”. Relevante para o escopo do nosso estudo é acentuarmos que 

a cor da pele não era, nessa época, fator estigmatizante, até porque existia grande 

heterogeneidade entre os escravos. Ainda que existissem escravos gregos na Grécia e 

itálicos no Império Romano “se trataba de casualidades desdichadas; las espresiones 

 
sociedade  que se introducía como esclavo, segundo en el sentido de que se le negaban los más elementales 

vínculos sociales, la parentela(…)Había enlaces esclavos e famílias esclavas(…)pero éstos estaban entre 

los privilégios que concedia unilateralmente el propietario y que unilateralmente negaba” (Finley,1982, 

pp. 94-95). Porém, Patterson (1982) é perentório quando destaca o poder total do proprietário sobre o 

escravo a quem este não podia escapar, resultando desse poder extremo o estado que qualifica de “morte 

social” do escravo: “If the slave no longer belonged to a community, if he had no social existence outsider 

of his master, then what was he? The initial response in almost all slaveholding societies was to define the 

slave as a socially dead person” (p.38). Ainda que o poder seja um fator imprescindível quando analisamos 

a escravidão, discordamos da ideia de morte social do escravo porque nos parece desconsiderar, senão 

mesmo obstaculizar, o experienciar daquele enquanto sujeito, que não perdeu a sua humanidade, pese o seu 

estatuto. Da perspetiva deste autor o que nos parece derivar é a representação do escravo como um 

autómato, submisso, uma extensão corporal do seu proprietário, interpretação que obscurece a atividade 

desenvolvida pelos escravos, quer na Antiguidade quer, de forma muito clara, nas Américas da era 

Moderna. A análise de Patterson, consequentemente, desvaloriza o experienciar dos escravos que buscaram 

espaços de autonomia, assim como a sua resistência ao próprio estado de submissão. A sua interpretação 

parece-nos impregnada pelo olhar de quem domina, sendo o escravo olhado a partir da configuração mais 

radical que o proprietário lhe aprouver dar. 
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ideológicas giraban invariablemente alredor de los «bárbaros», los extranjeros, que 

componíam la gran mayoría.” (Finley, 1982, pp.153-154,)31.  

A escravatura na sociedade ocidental foi apresentando incongruências latentes que pelas 

justificações que iam sendo ensaiadas revelavam uma incomodidade com a instituição. 

Aristóteles foi dos primeiros a exprimir esse embaraço, não sem ambiguidade, ainda que 

a sua reflexão sobre a escravatura, na obra Política, se insira no contexto dos modos de 

governação da pólis grega. Aí ficou célebre a distinção que influenciaria, nos séculos 

vindouros, justificações para o tráfico de escravos africanos no Atlântico. Aristóteles 

distingue entre escravos por lei e escravos por natureza. Escravos por lei seriam os 

vencidos na guerra e, por isso, pertencentes ao vencedor algo que já na sua época, segundo 

o filósofo, suscitava críticas dos homens de lei pelo facto daquele que é superior em força, 

pelo exercício da violência, fazer da vítima seu escravo. O escravo por natureza seria 

consequência de alguns indivíduos, desde o nascimento, serem destinados a comandar, 

enquanto outros, pelas suas debilidades intelectuais, a serem comandados, ou seja, os 

escravos. Para Aristóteles somente quando a escravatura fosse por natureza é que seria 

considerada legal e, portanto, justa.32 (Tosi, 2003). A própria letra da lei refletirá o 

desconforto ambíguo que aludimos face à instituição. Segundo Brion Davis, 

 “we find that in late Roman law, the Justinian Code of the sixth century, 

slavery is defined as the only institution that is contrary to the Law of 

Nature, yet legitimated by the Law of Nations.(…)The tension between 

ideal and real, which ultimately rests on the impossibility of wholly 

dehumanizing human beings, is what I termed “the Problem of 

Slavery”” (Davis, 2009, p.253).  

 

 
31 De facto, os gregos chegaram a escravizar outros gregos, assim como os romanos possuíram escravos 

itálicos. Contudo, desde o século V a.C., por influência de Aristóteles, consolidou-se regra de não 

escravização daqueles que eram considerados semelhantes e pertencentes à mesma comunidade, 

reservando-se o estado de cativeiro aos que vinham de fora, aos “bárbaros” (Coquery-Vidrovich, 2014). 

Aristóteles defendia que a escravatura natural deveria incidir sobre os “bárbaros”, aqueles que eram 

diferentes, e que tinham limitada faculdade racional, conceção que viria a influenciar o pensamento cristão 

assim como juristas até tão tardiamente como o século XIX (Black, 2015). 
32 Para Aristóteles o escravo é simultaneamente propriedade do dono, um instrumento animado, “um ser 

que por natureza não pertence a si mesmo mas a um outro, mesmo sendo homem, este é por natureza um 

escravo” (Tosi, 2003, p.79). Portanto, Aristóteles não nega a humanidade ao escravo. 
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Nas sociedades ocidentais assistiu-se a tendência dos filósofos e pensadores cristãos 

problematizarem sobre as contradições emanadas da escravatura, ao longo de vários 

períodos históricos até à sua contestação massivamente difundida com os abolicionismos 

no século XIX. Realçavam especialmente, e de acordo com os contextos históricos 

subjacentes, o contraste entre a coexistência de escravos e a defesa de valores de liberdade 

e democracia numa mesma sociedade, que Brion Davis denominaria como o paradoxo 

supremo da cultura ocidental, pela combinação extraordinária entre coação e violência e, 

concomitantemente, a celebração da liberdade individual. Não causa surpresa que tal 

contradição atravesse várias eras e seja, depois, instrumentalizada quando os “nineteenth-

century defenders of slavery pointed endlessly at precedents of ancient Greeks and 

Romans, who celebrated both slavery and freedom, and pointed out that Greek slavery 

and democracy advanced together.” (Davis, 2008, p. 254). Se por um lado, a escravatura 

contrariava o direito natural, enquanto direito pré-estatal, inato a todos os seres humanos 

e inalienável, por outro lado, era instituição legitimada pelo Direito das Nações, por 

necessidades pragmáticas, sobretudo de ordem económica que se sobrepunham a aspetos 

morais e éticos. 

1.2. A génese do tráfico negreiro Atlântico 

Portugal e Espanha foram precursores no tráfico de escravos de africanos no Atlântico33. 

Contudo, o início do tráfico de escravos Atlântico caracteriza-se pela sua 

internacionalização devido às interdependências financeiras e tecnológicas que, no caso 

de Portugal dada a escassez de capital, foram indispensáveis (Alencastro, 2000). Também 

John Thornton afirma, 

 “[ser]importante (…) observar que outra fantasia romântica – de que os povos 

ibéricos eram os únicos líderes dessa exploração – é incorreta. A exploração do 

Atlântico era um verdadeiro exercício internacional, mesmo que as maiores 

descobertas tivessem sido feitas com o patrocínio de monarcas ibéricos. (…) 

Ingleses, franceses, poloneses, italianos, navios e capital uniram-se aos ibéricos 

 
33 Com efeito, “Portugal led the way in acquiring African Slaves in West Africa in 1440’s, but Castille, the 

foremost Spanish kingdom, followed from 1453, until, by the Treaty of Alcaçovas, Castille surrendered 

claims to trading rights in Guinea and the Gold Coast in West Africa to Portugal. A major source of slaves 

has been established.” (Black,  2015, p.17). 
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em seu esforço. Seu eventual pioneirismo deveu-se à rapidez dos monarcas dos 

países da Península Ibérica em reivindicar soberania (…) depois os benefícios 

econômicos eram claramente revelados por um grupo internacional de 

desbravadores.” (Thornton, 2004, p.70).  

 

Na legitimação de novas conquistas territoriais dos ibéricos, o Tratado de Tordesilhas de 

1494, sob a égide do papado, regulou disputa ibérica acerca da expansão ultramarina nos 

territórios que viriam a ser as Américas, dividindo os “espaços extra-europeus atlânticos 

em zonas de influência partilhadas pelas duas Coroas ibéricas. A sua importância viria 

a ser diminuída pela entrada em cena de outros reinos europeus, que começaram 

progressivamente a contestar a hegemonia ibérica.”(Ferreira, 2005) 34 Para a legitimação 

das conquistas e áreas de influência ibéricas vinham sendo essenciais as bulas 

pontifícias35 que amparavam, numa fase embrionária do tráfico negreiro atlântico, os 

direitos de conquista de portugueses e espanhóis. Atente-se na bula de 1481 que justifica 

a licença de comerciar escravos e ouro desde que o objetivo fosse “diminuir as forças dos 

infiéis e não de aumentá-las” (Alencastro, 2000, pp. 23,29). As bulas papais eram 

autorizações que legitimavam os portugueses a ocupar o Norte de África desde que 

convertessem os “africanos bárbaros” à fé cristã (Blackburn, 1998). Conforme sublinha 

Charles Boxer “o efeito cumulativo destas bulas papais foi o de dar aos portugueses -e, 

na devida altura, aos outros europeus que os seguiram – um beneplácito religioso à 

atitude de domínio idêntico para todas as raças que estivessem fora do seio da 

cristandade.” (Boxer, 1969, p. 46). Durante os séculos XV e XVI, novas possibilidades 

de negócio abriram-se para os portugueses na África Ocidental, na região conhecida como 

Costa do Ouro (atual Gana) através do comércio de cabotagem, feito junto ao litoral, entre 

portos não muito afastados. Por conseguinte, 

 “[para] que mercadorias valiosas (…) obtivessem bons preços era preciso 

percorrer longas distâncias. Entre produtor e o consumidor final havia uma série 

de intermediários, o que encarecia os produtos, embora garantisse a vitalidade 

do comércio interno africano. Os portugueses deram-se conta do funcionamento 

 
34 Atente-se que “para Portugal, o Tratado representou uma garantia do seu monopólio sobre a rota do 

Cabo tal como, a partir de 1500, possibilitou a soberania portuguesa sobre o Brasil.” (Ferreira, 2005). 
35 Como relembra Ferro (1997) em meados do século XV “the Papacy was the only state which possessed 

a “worldwide” authority.” (p.52).  
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dessa rede e do valor do escravo como moeda de troca. Passaram então a 

comprar escravos africanos para vender a outros africanos, beneficiando-se da 

velocidade das caravelas no transporte ao longo da costa.” (Albuquerque, Filho, 

2006, pp.23-24).  

 

Acresce contexto propiciador para o aparecimento deste tráfico: a modificação 

geopolítica no continente europeu com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 

1453, ditando para os cristãos a interrupção no abastecimento de escravos através das 

rotas habituais do mar Negro e Balcãs36. A necessidade de obter novas fontes de 

fornecimento de escravos para a Europa cristã, impulsionou o recurso a outros locais, 

onde já existia comércio de escravos, como era o caso do Norte de África e África 

Ocidental37.  

As ilhas Atlânticas, Madeira e sobretudo São Tomé38, onde Portugal se dedicou ao 

 
36 A partir de 1453, como nos dá conta Davis (2008)“Turkish expansion brought an end to Italian 

colonization efforts in the Easterns Mediterranean and sharply reduced Europe’s supply of sugar.(…)the 

only alternative to the Crimea and the steppes of the western Asia (given the understood prohibition against 

enslaving western Europeans) was sub-Saharan Africa. For a time, this new demand stimulated the Arab 

caravan trade across the Sahara. Hence a very few black slaves taken to the shores of Lybia and Tunisia 

were dispersed to Sicily, Naples, Majorca, southern France, and Mediterranean Spain.” (p.82). 
37 Para a escravatura institucionalizada no continente africano contribuiu de sobremaneira o facto de não 

existir uma unidade política ou religiosa abrangente, aglutinadora das várias comunidades, já que eram 

numerosos os reinos africanos, gerando um mercado de escravos derivado dos conflitos e da exploração de 

um povo pelo outro. A identidade do indivíduo definia-se pela ligação de parentesco e linhagem a um grupo 

e não pelo vínculo a um reino ou a um estado, muito menos a um continente. Estes laços intra-societários 

eram característica da escravatura intra-africana. As rotas de caravanas ao longo do Sahara conhecem-se 

desde tempos pré-romanos e os escravos faziam parte das exportações de África para o Mediterrâneo até à 

entrada na era Moderna. Acentue-se que a expansão do Islão no século VIII veio aumentar 

exponencialmente a dimensão desse tráfico.  As áreas de fronteira das savanas subsarianas, a região do Mar 

Vermelho, eram centros maiores de expansão e influência muçulmana. Assim, do século IX até ao século 

XV um intenso e duradouro comércio internacional era dinamizado pelos muçulmanos, sendo a maioria 

dos escravos africanos constituídos por mulheres e crianças, que deverão ter representado entre 5 a 10 mil 

cativos por ano (Klein, 1988; Thornton, 1999; Ferro, 1997, 2005, Albuquerque, Filho, 2006 ). Klein e Ferro, 

por ex., consideram que o modo dominante na escravatura intra-africana era o da escravatura “doméstica”, 

consistindo no aprisionamento de indivíduos, geralmente vencidos em guerras com reinos rivais, para serem 

integrados como força de trabalho, em geral, na agricultura familiar de pequena escala (Albuquerque, Filho, 

2006, pp.14). Em sentido discordante com a qualificação da escravatura intra-africana como “doméstica” 

estão, nomeadamente, Thornton (2004) e Marques (2004). 
38 Nas plantações de açúcar na ilha de São Tomé colonizada pelos portugueses, recorreu-se pela primeira 

vez a mão de obra exclusivamente composta por escravos africanos, ainda que as revoltas dos escravos 

tenham determinado o declínio e extinção da produção. O investimento estrangeiro foi mais uma vez 

fundamental para o incrementar das economias de plantação nessas ilhas, nomeadamente de genoveses, 

que possuíam experiência prévia nas suas plantações de açúcar no Mediterrâneo, Sicília e em Chipre. São 

Tomé foi, por isso, experiência-embrião para os sistemas de plantações que se irão implantar nas Américas, 
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cultivo da monocultura da cana de açúcar, serão espaços experimentais que se 

complexificarão, depois, nas economias mais características do Novo Mundo, economias 

de plantação associadas à mão de obra de escravos africanos. Enquanto que para as 

Américas seguiam escravos africanos, a escravidão recuava por toda a Europa Ocidental 

desde o século VIII ao século XV (Blackburn, 1998; Eltis, 2006). Desta forma, 

“at the end of fifteenth century slavery did not exist in most western European 

soil. At the end of the eighteenth century it still did not exist in western Europe 

but it had greatly intensified and expanded in those parts of the non-European 

world that Europeans had come to dominate. Europe was exceptional in the 

individual rights that it accorded its citizens and in the intensity of its slavery, 

which, of course, it reserved for non-citizens.” (Eltis, 2006, p. 8).  

 

Deparamo-nos, novamente, com a coexistência paradoxal entre liberdade e 

escravidão. Os europeus não se limitaram a introduzir escravatura nas Américas criando 

regimes escravistas no Novo Mundo quando aquela instituição era já recusada em solo 

europeu, ainda que, aí, existissem escravos africanos, mas não sociedades escravistas. Os 

europeus vão nas Américas dotar a escravatura de uma nova escala derivada da 

intensidade do tráfico de escravos africanos, que contribuirá para que as estruturas das 

sociedades escravistas adquiram acentuada vertente racial. De facto, e novamente 

acompanhando David Eltis, parece-nos irrefutável que  

“all major slave societies in human history have been either European or under 

European control. Moses Finley singled out five in which slaves were sufficiently 

central to production and social structure to warrant the term slave society – 

Greek, Roman, Brazilian, Caribbean, and the Southern United States. Three of 

these emerged in the Americas in the aftermath of European overseas expansion, 

and the slavery they imposed involved exploitation more intense than had ever 

existed in the world.” (Eltis, 2006, p. 7). 

 

1.2.1 Legitimação do tráfico e escravatura dos africanos 

Na Antiguidade e na época Moderna a expressão Etiópia ou Etíope referia-se a toda a 

África. Contudo, a tradição interpretativa da patrística cristã olhava metaforicamente o 

 
nomeadamente Brasil, Caraíbas, no Sul dos EUA e no século XIX em Cuba (Blackburn, 1998; Klein,  1986; 

Boxer, 1969). 
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Etíope, referido na Bíblia, para significar qualquer indivíduo que não tendo recebido o 

batismo cristão seria preto no espírito e sem luz divina. Assim, Etiópia veio a significar 

o local dos que ainda não tinham sido evangelizados e, por consequência, espiritualmente 

não regenerados face ao pecado. Aquelas interpretações permearam as justificações nos 

planos religioso e político que se encontravam aliados, como vimos, a propósito das bulas 

papais legitimadoras do tráfico negreiro atlântico. Na verdade, a Bíblia não contém 

expresso e inequívoco repúdio da escravatura (Davis, 2007). Ao longo dos séculos, quer 

no exterior como no interior da igreja católica, foram surgindo algumas vozes críticas39 

face à escravidão, mas sem influência prática. A escravização de africanos era, 

fundamentalmente, um meio para “salvar as suas almas”40.   

Dos títulos legitimadores para a escravidão aquele que mais se destacava na obtenção de 

escravos no continente africano era o da “guerra justa”41, pelo que os prisioneiros em 

virtude de guerra justa invés de serem condenados à morte, poderiam ser reduzidos à 

 
39 Considere-se, especialmente, as críticas do padre Fernando de Oliveira sobre a escravização no continente 

africano, censurando as práticas vis dos europeus em “Arte da Guerra do Mar”, de 1555; Também Luis de 

Molina, com a sua monumental obra jurídica publicada postumamente, “De Justitia et de Jure”, em 1593, 

elaborou o primeiro tratamento exclusivamente jurídico sobre a escravidão, refletindo nos títulos que, 

excecionalmente, a legitimavam e denunciando os excessos cometidos pelos europeus; Já na primeira 

metade do século XVIII, o padre Manoel Ribeiro Rocha publicou, em 1758, discurso teológico-jurídico 

sobre a escravidão, em o “Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado”, 

preconizando, muito antes do surgimento dos movimentos abolicionistas, a necessidade de melhoramento 

no tratamento dos escravos, e  de via preparatória entre escravidão e  emancipação, antecipando parte do 

que viria a ser o gradualismo, a corrente preferencial entre abolicionistas para a emancipação dos escravos. 
40 Bastante elucidativo é segmento de reflexão de Isabel Castro Henriques, salientando o etnocentrismo 

europeu perante o qual “a salvação dos Africanos, que aparece como uma obrigação dos Europeus, impõe 

a escravatura. Escravos dos Brancos, integrados nos sistemas de organização social e económica 

instalados pelos Europeus nas Américas (…) os Africanos podiam assim libertar-se da sua selvajaria 

natural. (…) Saliente-se o paradoxo fundamental da banalização da escravatura pelos Europeus: a des-

socialização e desumanização dos homens e das mulheres africanos é compatível com a religião cristã e 

com a democracia que a Revolução Francesa pretendeu instaurar na Europa.” (Henriques, 1999, p.3) 
41 A doutrina da “guerra justa” é igualmente reveladora de incómodos e incongruências em relação à ideia 

de “conquista” em época de formação dos impérios ultramarinos europeus no Atlântico. Sucede que 

“[t]odo o império entendido como poder político sobre Outros, envolve o exercício de uma autoridade 

soberana adquirida, numa primeira instância, pela força. Esta violação original cunhava essas novas 

entidades políticas emergentes – os impérios coloniais europeus – de terras de conquista. Ora seria 

possível conciliar essa conquista com a doutrina vigente da guerra justa? Esta com efeito, postulava que 

a violência sobre o Outro só era legítima se surgisse em defesa das fronteiras naturais do 

estado/tribo/povo. Uma guerra justa era, por definição, uma guerra defensiva.” (Magalhães, 2013, pp.82-

83) 
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escravidão pelo vencedor42. A escravidão coincidia com o poupar a vida do vencido, 

enquanto ato humanitário e misericordioso do vencedor, perdendo o vencido a capacidade 

de dispor da própria vida. Sucede que teólogos da antiguidade tardia expressavam a 

necessidade de regulamentar o direito de guerra. Neste seguimento, 

 “Santo Agostinho convocava a ideia de pecado original para justificar a 

inevitabilidade da guerra; todavia fazia depender a sua justiça das seguintes 

condições: a guerra como meio para a reposição da paz, como forma de 

resistência a opressões, como instrumento de reposição da ordem e do direito e 

como forma de recuperar prejuízos sofridos. (…) O direito de guerra dava ao 

vencedor a livre disposição sobre o vencido, admitindo mesmo a pena de morte 

sobre os prisioneiros. A igreja convivia com esta ideia conquanto, (…)a guerra 

fosse justa. Assim, a guerra e a pirataria nas costas africanas eram encaradas 

como uma continuação da cruzada contra os mouros. (…) A salvação das almas 

e o acto civilizador resultantes dos contactos dos escravos com a cultura 

ocidental (…) justificam a captura.” (Guimarães, 2007, pp. 5-6). 

 

 Ora, não se alcança como muitas das incursões, ataques, raptos, desencadeados pelos 

europeus sobre populações nas costas africanas, com a finalidade de obter escravos, 

poderiam inserir-se no conceito de “guerra justa”, conceito já em si não isento, como 

vimos, de controvérsia. É importante seguirmos de perto trecho de Boxer (2007), 

explanando a origem da convicção de superioridade racial dos cristãos europeus: 

 “A autoridade da Bíblia e as teorias aristotélicas (ou pseudo-aristotélicas) sobre 

uma superioridade e inferioridade racial natural respaldavam a convicção dos 

cristãos em geral e dos missionários militantes em particular de que “a fé é a 

Europa e a Europa é a fé”(…)A convicção dos cristãos e missionários da sua 

superioridade moral e intelectual, por sua vez, apoiava-se na importância 

atribuída entre os ibéricos à “pureza de sangue” (limpeza de sangue) como 

requisito essencial para o exercício de um cargo eclesiástico ou municipal. Essa 

convicção, que originalmente pretendia criar uma barreira religiosa e racial 

contra os chamados “mouros” (…) e judeus, logo se estendeu para incluir os 

negros africanos devido à sua associação com o regime da escravidão e, mais 

tarde, foi aplicada à maioria dos outros povos não europeus (…)em virtude da 

crença equivocada de que o “sangue de cor” contaminará o “sangue 

branco”(…)Houve, sem dúvida, exceções em todas as épocas e em todos os 

lugares. Mas os dois impérios permaneceram essencialmente “pigmentocracias” 

 
42 Outras causas legitimadoras também convocadas no século XVI em diante, previstas no direito civil, 

eram a condenação por crimes graves ou por dívidas (Guimarães, 2007). Com origens no direito romano, a 

filiação era outro motivo para a escravatura, significando que os descendentes entravam na posição jurídica 

dos progenitores, mesmo que um dos pais não fosse escravo. 
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(para usar a expressão de Magnus Morgan), convencidas da superioridade 

racial, moral e intelectual do branco- tal como acreditavam seus sucessores 

holandeses, ingleses e franceses.” (p.53). 

 

Acresce que, paralelamente a esta enraizada auto perceção europeia, prevalecia 

hermenêutica de passagem bíblica, conhecida por Maldição de Cam, que acentuava uma 

imagem pejorativa do negro, vinculando a cor da pele ao estado de escravidão. Tal 

passagem, contida no livro do Genesis (9, 21-27), refere-se à maldição lançada por Noé 

sobre a prole de Cam, seu filho, após este o ter visto embriagado e nu. Maldição pela qual 

os descendentes de Cam se tornariam escravos. No entanto, nessa passagem bíblica 

nenhum segmento alude a cor da pele43! De acordo com David Goldenberg durante mais 

de mil anos esta maldição constituiu-se como justificação para a escravatura dos negros, 

o que derivou da longa tradição exegética do texto pelas três religiões monoteístas, 

islamismo, cristianismo e judaísmo.  Sobre o trajeto de difusão daquela tradição 

interpretativa é premente considerarmos Goldenberg (2017): 

“from the East, the Curse of Ham made its way to the West by means of the Muslim 

cultural and comercial influences on Christian Europe. It appeared first in the 

12th century in the Iberian Peninsula, and from there spread elsewhere in Europe. 

But these instances of the Curse were not of the dual curse variety (…) That 

changed in the 16th century when we begin to see a new development, the dual 

form of the Curse, in which blackness is joined with servitude. The preponderance 

of this form of the Curse continued in Europe, and even in Africa via Christian 

missionaries.” (p.16, subl. nosso). 
 

 
43 Goldenberg (2017) perfilha natureza dual desta “maldição”, explicitando que “as Muslim conquests in 

Africa with the resulting increase in African enslavement transformed the black-skin etiologies into 

etiologies of black slavery in the form of a dual curse, in which black skin was believed to be part of Noah’s 

curse of slavery.(…). As opposed to seeing blacks as the descendants of the one curses (…) a dual curse 

more profoundly and more insidiously ties blackness to servitude, for dark skin is now either a result of the 

curse of slavery or occurs with it as part of the curse.” Mais à frente Goldenberg vem esclarecer que : “just 

as dual curse was a product of the development of black slavery in the Muslim East, so too in the Christian 

West the dual curse coincided with the expansion of black slavery.(…)From Europe the Curse of Ham came 

to British Colonial America, where it was used to justify black slavery as early as 1700 and continued well 

into the 20th century.” (pp.15-17, sub. nosso) 
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1.2.2 O desenvolvimento do tráfico pelos impérios europeus nas Américas 

O tráfico negreiro atlântico foi, sobretudo a partir do século XVII, dinamizado por 

companhias comerciais monopolistas que prosseguiam políticas mercantilistas44 

apoiadas, em maior ou menor grau, pelos Estados, à medida que estes construíam os seus 

impérios coloniais nas Américas. O estabelecimento de monopólios45 mais não era do que 

uma forma de protecionismo diante da concorrência comercial das potências rivais no 

comércio atlântico. Numa primeira fase da expansão marítima e imperial46 das potências 

europeias que se seguiram a Portugal e Espanha – Holanda, França e Inglaterra – visaram, 

primeiramente, fragilizar o império espanhol47, que no século XVI era o mais rico e 

poderoso império na América do Sul e Caraíbas. A colonização por Espanha, primeira 

potência europeia que em 1492 alcançou o solo do que viriam a ser as Américas, 

processou-se em sucessivas conquistas48  de uma extensíssima área, rica em metais 

 
44 As doutrinas mercantilistas, que vigoraram até ao início do século XVIII, propugnavam que a riqueza era 

um meio indispensável para obter poder geopolítico e que esse poder era essencial para adquirir ou reter 

riqueza. Riqueza e poder constituíam fins, interdependentes, das políticas dos países e eram finalidades 

compatíveis e complementares. Podemos afirmar que o mercantilismo se refere ao conjunto de políticas 

desenhadas para manter a prosperidade do Estado através da regulação económica. Paquette (2007) entende 

que no âmago do sistema mercantilista “was the complex network of regulations controlling the trade of 

colonies with each other and with the mother country, the chief object being to secure monopoly and prevent 

competitor nations from enjoying the produce of, and trading with, one nation’s colonies.” (p.771). 
45 A noção de monopólio referia-se a qualquer comércio onde existisse uma restrição legal para nele se 

poder participar. Por isso se entende que“[i]f the attempt by every nation to create a monopoly by excluding 

merchants of all other nations from its colonies was one pillar of the merchantile system, the attempt to 

exclude all merchants other than those of a single privileged company was the second” (Paquette, 2007, 

pp.771-772). 
46 Conhecendo as dificuldades do conceito, podemos definir imperialismo como a dominação e governo 

por um Estado forte sobre um Estado subordinado, território ou população que existam para lá das fronteiras 

da metrópole imperial. Ao longo da história os impérios possuíram colónias. As colónias eram constituídas 

por territórios e populações submetidas ao controlo da autoridade imperial. Colonialismo refere-se, então, 

“to the process, policies and ideologies used by metropoles to establish, conquer, settle, govern, and 

economically exploit colonies. In the age of Western colonization, as well as before, colonization meant not 

only rulling other peoples but also sending one’s own people to settle a foreign territory, or colony” 

(Benjamin, 2007, pp. 14 e 15) 
47 Numa fase inicial, no século XVI, aqueles países, através da atuação de corsários, instigavam verdadeiras 

“guerras por procuração”, atacando principalmente galeões espanhóis apoderando-se das suas mercadorias 

preciosas, enquanto infligiam assaltos nos territórios americanos, tentando simultaneamente emular 

Espanha na obtenção de metais preciosos e riquezas (Ferguson, 2003). 
48 Também a noção de conquista das Américas pelas várias potências europeias levantou problemas de 

conciliação com a doutrina da guerra justa e, novamente, se exaltam as contradições e ambiguidades. Na 

verdade, os europeus negavam ter levado a cabo conquistas territoriais nas Américas ao ponto dos 

“espanhóis, cujas possessões na América do Sul eram indiscutivelmente produto da conquista militar, 
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preciosos, como prata e ouro, abrangendo designadamente a maior parte da América do 

Sul, particularmente a Nova Espanha (atual México), Perú (onde se situavam as minas de 

prata de Potosi) e ilhas nas Caraíbas. Na América Espanhola sobressaem especificidades 

no recrutamento da mão de obra, aproveitando estruturas hierárquicas e societárias 

bastante desenvolvidas pelas culturas ameríndias preexistentes (como Aztecas e Maias), 

estabelecendo sistemas de trabalho forçado para os ameríndios, análogos à servidão 

feudal, como a encomienda e o repartimiento o que vai, de um modo geral, secundarizar 

a escravização dos africanos no império espanhol. É evidente que as riquezas que a curto 

prazo os espanhóis encontraram, assim como o tipo de sociedades ameríndias com que se 

depararam determinaram grandemente o caminho da colonização espanhola. Todavia, 

não se pense que o tráfico de escravos africanos não teve importância nevrálgica nos 

quatro séculos de colonialismo espanhol nas Américas. Pelo contrário, o tráfico de 

escravos foi imprescindível para “the early colonization of the Spanish Americas, when 

varied regional economies emerged in both highlands and lowlands. It was also of key 

importance throughout the eighteenth century, when the Spanish transformed their 

empire. Thereafter it sustained the rise of export-oriented sugar coffee plantations in 

Cuba and Puerto Rico” (Boruki, Eltis, Wheat, 2015, p. 436)49.  

 
proibir[e]m o uso oficial do termo em 1680. (…) Os espanhóis referiam-se aos seus domínios como “reino” 

ou “monarquia”. Os ingleses mantinham a distinção entre “colónias” e os reinos que compunham a sua 

“monarquia compósita” (Escócia, Gales e Irlanda). Portugal e a Holanda, por seu turno, viam as suas 

possessões ultramarinas como entrepostos comerciais. Esta recusa em assumir a designação de império 

deriva (…) [do facto de não ser] possível dissociar o conceito de império das ideias de conquista militar e 

de soberania sobre o Outro. E o embaraço que estas causavam determinava a não aplicação daquele às 

novas realidades que emergiam da expansão marítima europeia” (Magalhães, 2013, p.84). 
49 Estes autores atentam a idiossincrasias do império Espanhol nas Américas, particularmente quanto à  

distribuição e tarefas atinentes à mão de obra forçada mediante as quais “most of the silver was mined by 

Amerindians, slaves performed multiple tasks in mining camps from Zacatecas to Potosi. But the majority 

of blacks in Spanish colonies worked in many occupations outsider the export sector. (…) slaves produced 

goods that were traded between Spanish colonies. (…)Slaves were concentrated near the coast, partly 

because that was where the decline of the indigineous population had been most severe(…)one analogy 

helps us see the regional interdependence and application of slave labor in the Spanish Empire is provided 

by the British Americas – the Caribbean plus the thirteen mainland colonies. Caribbean sugar was the 

heart of the British system. Before 1800, the mainland produced only tobacco, rice, some indigo, and furs 

that could be sold in Europe, items that never approached one-quarter of the value of sugar. Yet the British 

mainland colonies purchased large quantities of goods from Europe as their population expanded, and 

were able to do so because they sold produce and shipping services to the Caribbean. In the Spanish case, 

bullion was sugar; the highlands (as the source of a valuable transatlantic commodity) constituted the 

counterpart of the Caribbean; an indigenous labor force filled the role of imported slaves; and the lowlands 



 
  
  

43 

Ora, de acordo com a perspetiva de Eugene Genovese, a escravidão na América 

Espanhola correspondeu essencialmente a dois caminhos de desenvolvimento: 

“Em Cuba, forneceu a base para uma sociedade escravista de fazendas, se bem 

que uma tal que nunca dominou inteiramente a ilha; em outros lugares, no 

continente e nas ilhas menores, forneceu uma forma de exploração de mão-de-

obra dentro de um sistema mais amplo de dependência de trabalho. (…) Exceto 

em Cuba, a escravidão não criou uma sociedade escravista na América 

espanhola” (Genovese, 1979, pp. 66-67). 

 

No caso de Portugal na primeira metade do século XVI ainda não tinha dedicado especial 

atenção ao território na América – que viriam a constituir o Brasil colónia – , tendo 

começado por implantar povoamentos no litoral formalizando-os, depois, através da 

criação de capitanias. A preocupação em termos de ocupação agudizou-se a partir das 

incursões francesas no território, na segunda metade daquele século. Sucede que com o 

incremento na produção de cana de açúcar, produção que se iniciara por volta de 1530, 

levará o Brasil a tornar-se, na década de 1570, no maior produtor mundial. As plantações 

de açúcar muito contribuíram para a importação de escravos, facilitada pelo facto de 

Portugal ter à altura o controlo desse comércio nas costas africanas. Os portugueses não 

encontraram no território americano ameríndios com o mesmo grau de desenvolvimento 

societário como ocorrera com Espanha, acostumados ao trabalho servil e pagamento de 

tributos. Portugal também não dispunha de população suficiente para colonizar 

massivamente tão vasto território. Estes aspetos concorreram para o intenso recurso ao 

tráfico negreiro. 

No que concerne aos Holandeses na primeira metade do século XVII eram os 

comerciantes mais eficientes, dispondo de poderio naval superior aos seus concorrentes 

no comércio atlântico, e de uma companhia comercial poderosíssima – Companhia das 

Índias Ocidentais. As Províncias Unidas da Holanda travavam com Espanha um longo 

 
(Cartagena, Veracruz, coastal Peru and Ecuador, Venezuela, and the Rio de la Plata, among other regions) 

were the equivalent of the British American mailand, in that they traded heavily with the export heartland. 

Both the British mainland and the Spanish lowland could export to Britain (tobacco, rice and indigo) and 

to Spain (hides, gold, cacao, and pearls), respectively. But all these items combined could not come close 

to matching the value of sugar from the British Caribbean and silver from the Spanish highlands.” 

(Borucki, et al., 2015, pp. 455-456, subl. nosso) 
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conflito pela sua independência, a “Guerra dos 80 anos” (1568-1648). Esse terá sido o 

motivo que levou a Holanda a ocupar parte do Brasil açucareiro a par de Angola (donde 

provinham os escravos para as plantações de açúcar) aquando do período da União Ibérica 

entre Espanha e Portugal, estendendo essa ocupação mesmo após o fim da União Ibérica 

(1640) ou não fosse tão apelativo o controlo do negócio do açúcar e dos escravos! Na 

segunda metade de seiscentos, Inglaterra destronará aquele poderio marítimo e, 

consequentemente, comercial da Holanda. 

No que toca a França e Inglaterra assumirão a sua supremacia no Atlântico na segunda 

metade do século XVII, desenvolvendo a sua estratégia imperial em torno da América do 

Norte e Caraíbas. No século XIX, já em plena época dos abolicionismos, assiste-se a uma 

intensificação do tráfico de escravos africanos designadamente para o Sul dos EUA (país 

independente desde 1776), assim como para o Brasil (que a partir de 1822 se torna 

independente de Portugal) e ainda para Cuba, que permaneceu colónia espanhola até 

1898. Aqui devemos destacar que 

“nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o 

Brasil. Do total de cerca de 11 milhões de africanos deportados e chegados vivos 

às Américas, 44% (perto de 5 milhões) vieram para o território brasileiro num 

período de três séculos. O outro grande país escravista do continente, os Estados 

Unidos, praticou o tráfico negreiro por pouco mais de um século (entre 1675 e 

1808) e recebeu uma proporção muito menor – perto de 560 mil africanos, ou 

seja, 5,5% do total do tráfico transatlântico.” (Alencastro, 2010, p. 5) 

 

Relativamente à organização do comércio e tráfico de escravos, no Atlântico Norte a regra 

era a da configuração triangular, que ligava “os portos europeus a África e às colónias 

antilhanas e norte-americanas” (Alencastro, 2000, p. 29). No Atlântico Sul prevalecia o 

tráfico bilateral, direto, especialmente a partir do século XVIII (ibidem). A travessia dos 

africanos escravizados em África para as Américas desenrolou-se intensivamente no 

âmbito do tráfico triangular ficando conhecida como Middle Passage. A partir da costa 

ocidental africana, o embarque era precedido por uma longa fase que se iniciava pela 

captura de africanos que, ainda em solo africano, poderiam ser vendidos mais do que uma 

vez, como resulta da narrativa do escravo Olaudah Equiano que descreve, a sua 

experiência de captura violenta, a sua revenda em África, e atrocidades cometidas a bordo 
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do navio negreiro  no qual fez a travessia50. Não raramente, os africanos escravizados 

percorriam distâncias enormes desde o interior de África até à costa, como também 

decorre da narrativa de Equiano, e nesse trajeto muitos morriam. Junto à costa, antes do 

embarque, os escravos tinham de aguardar que toda a complexa e morosa logística 

envolvente do tráfico estivesse concluída. Com efeito,  

 
50 A narrativa de Equiano (1789), foi divulgada em pleno movimento abolicionista e obviamente, nesse 

contexto, utilizada propagandisticamente para a causa da abolição, tendo sido o próprio Equiano um 

abolicionista. Apesar desse aproveitamento não deverá ser desvalorizada, embora devamos ter presente que 

se algum empolamento sentimental se deteta nas descrições derivará também daquele contexto histórico à 

data da sua divulgação. É uma fonte rica em detalhes e rara pelo facto de ter sido escrita por um ex-escravo. 

Eis alguns fragmentos que aqui importam congregar, por exemplo, a descrição da captura de Equiano ea  

separação da sua irmã, também escravizada: “One day, when all our people were gone out to their works 

as usual, and only I and my dear sister were left to mind the house, two men and a woman got over our 

walls, and in a moment seized us both, and, without giving us time to cry out, or make resistance, they 

stopped our mouths, and ran off with us into the nearest wood. Here they tied our hands, and continued to 

carry us as far as they could, till night came on, when we reached a small house, where the robbers halted 

for refreshment, and spent the night.(…) as I had travelled along; and I had observed that my father's house 

was towards the rising of the sun. I therefore determined to seize the first opportunity of making my escape 

(…)The next day proved a day of greater sorrow than I had yet experienced; for my sister and I were then 

separated, while we lay clasped in each other's arms”(Equiano, 1789, cap2, para.2). “From the time I left 

my own nation I always found somebody that understood me till I came to the sea coast” (ibidem, para.6). 

Depois de um breve reencontro com a irmã, Equiano é revendido ainda antes de chegar à costa: “I did not 

long remain after my sister. I was again sold, and carried through a number of places, till, after travelling 

a considerable time, I came to a town called Tinmah, in the most beautiful country I have yet seen in Africa. 

(ibidem, para.8) “Thus I continued to travel, sometimes by land, sometimes by water, through different 

countries and various nations, till, at the end of six or seven months after I had been kidnapped, I arrived 

at the sea coast.”(ibidem, para.9, subl. nosso). Após a descrição da longa viagem, descreve-nos aspetos do 

pré-embarque e o estranhamento do primeiro contacto com os brancos, o pavor no interior do navio: “The 

first object which saluted my eyes when I arrived on the coast was the sea, and a slave ship, which was then 

riding at anchor, and waiting for its cargo. These filled me with astonishment, which was soon converted 

into terror when I was carried on board. I was immediately handled and tossed up to see if I were sound 

by some of the crew; and I was now persuaded that I had gotten into a world of bad spirits, and that they 

were going to kill me. Their complexions too differing so much from ours, their long hair, and the language 

they spoke, (which was very different from any I had ever heard) united to confirm me in this belief” 

(ibidem, para.10). Já ao tempo da travessia no Atlântico, Equiano alude alguns dos acontecimentos no 

interior do navio: a violência do (no) estado de aprisionamento; a vigilância incessante da tripulação devido 

às tentativas de suicídio de alguns cativos; o encontro com africanos também da sua nação: “besides, the 

crew used to watch us very closely who were not chained down to the decks, lest we should leap into the 

water: and I have seen some of these poor African prisoners most severely cut for attempting to do so, and 

hourly whipped for not eating. This indeed was often the case with myself. In a little time after, amongst 

the poor chained men, I found some of my own nation, which in a small degree gave ease to my mind. I 

inquired of these what was to be done with us; they gave me to understand we were to be carried to these 

white people's country to work for them (ibidem).  

Equiano, que foi escravo quer nas colónias britânicas quer no Reino Unido, viria a ser renomeado, por um 

dos seus proprietários, como Gustavus Vassa. Atribuir um novo nome  aos africanos sujeitos à escravidão 

era prática comum. 
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 [o]n the Slave Coast – Togo, Dahomey and western Nigeria – Africans were 

stored in prisons called barracons which were located on the beach front. At 

Elmina and Cape Coast in Ghana, for example, in the forts, or “castles” as the 

large baracoons were also called, storage for hundreds of Africans was available 

in “dungeons”. Many died in these overcrowed, poorly ventilated facilities. Some 

8 per cent of Africans died while held in storage on the coast as commodities. 

(Beckles, 2013, p. 51).  

 

A travessia atlântica caracterizava-se pela continuidade dessas condições muito precárias 

e infra-humanas para os escravos, sendo-lhes administrado tratamento que se pautava pela 

sujeição à violência física, condições de pouca salubridade geradoras de epidemias a 

bordo, sobrelotação dos navios, e vigilância constante por parte dos marinheiros para 

evitar revoltas. Obviamente, na perspetiva da gestão de um negócio lucrativo como era o 

tráfico de escravos, que envolvia rede de diferentes agentes – traficantes, comerciantes, 

financiadores –, era do interesse do capitão do navio assegurar que o maior número de 

escravos permanecia vivo até ao destino final nas Américas. Aí chegados, os escravos 

africanos eram leiloados e distribuídos pelas colónias europeias, pelo que a intensificação 

desse tráfico acompanhou as necessidades de mão de obra dos sistemas coloniais. O 

tráfico de escravos atlântico envolvia fornecer escravos não só para as respetivas colónias 

como para as colónias das outras potências. 

 Nos séculos XVI a XVIII o regime regulatório do tráfico de escravos atlântico baseou-

se no asiento51. Criado pela coroa espanhola, esta regulação organizou o tráfico enquanto 

ato de comércio internacional (Cottias, Mattos, 2016; Pétré-Grenouilleau, 2004). O 

asiento era um contrato, entre aquela coroa e um particular ou companhia comercial, 

mediante o qual Espanha concedia ao assentista privilégios, geralmente sob a forma de 

monopólio comercial. Assim, “[c]ontra uma taxa de licenciamento, Espanha atribuía 

(…) a exclusividade do direito de traficar escravos. Inglaterra, Holanda e França 

 
51 O surgimento do asiento resulta do condicionamento imposto a Espanha pelo Tratado de Tordesilhas 

(1494) impedindo-a de possuir feitorias na costa africana e aí se dirigir para adquirir diretamente escravos, 

uma vez que a costa africana, de acordo com a divisão do mundo resultante daquele tratado, estava sob o 

domínio de Portugal. O asiento para Espanha era substituto dessas feitorias que não estavam ao seu alcance, 

exceto aquando da anexação de Portugal por Espanha entre 1580 a 1640 (Ferro, 2005). Mas, “[a]pós o fim 

da “União Ibérica” (…) o tráfico negreiro foi feito diretamente entre a América portuguesa, já conhecida 

como “Brasil” e o enclave português de Angola (…)” (Cottias, Mattos, 2016, p.8) 
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tiveram essa exclusividade de modo sucessivo” (Cottias, Mattos, 2016, p. 8).  Atribuía-

se aos asentistas a exclusividade do direito de fornecer para a América Espanhola um 

número pré-determinado de escravos/ peças. Desta forma, ou a coroa de Espanha vendia 

“su concesíon a cambio de una indemnizacíon global, o bien obtenía ventaja de que el 

asiento funcionasse en interés de sus dependencias.” (Ferro, 2005, p. 143) Será em 1817, 

com o principiar da abolição do tráfico negreiro por Espanha (a norte da linha do 

Equador), que termina definitivamente o regime do asiento, mas o transporte clandestino 

de escravos continuará sob a forma de contrabando (ibidem). 

 A Holanda e a Inglaterra tiveram no mercantilismo a sua política económica por 

excelência nos séculos XVII e XVIII como meio “mais conveniente para o período de 

acumulação primitiva de capital e a construção de fazendas de escravos representava 

uma invenção da política colonial mercantilista” (Genovese, 1979, p.41). Nesta 

sequência, a exploração das riquezas nas colónias europeias nas Américas, a utilização 

de mão de obra de escravos africanos que aumentou a rendibilidade das monoculturas 

para exportação teve na base “conquista e colonização” as quais tiveram uma função 

específica de expansão do sistema econômico do capitalismo: o mercado mundial.” 

(Coggiola, 2011, p.141). Consequentemente esta foi uma era pré-capitalista, “um período 

de acumulação primitiva do capital, preparando terreno para o capitalismo na Europa” 

(ibidem, p.143)52. O tráfico de escravos no atlântico distinguiu-se também pelo facto de 

a utilização de mão de obra escrava africana nas colónias basear-se em motivos 

económicos e não na tradição (Emmer, 2006). É importante atentar que em mais nenhum 

lado 

 “was slavery so directly linked to economic growth. In Africa, Arabia, Asia, 

slaves were used either as conspicuous consumption or to fill certain occupations 

traditionally reserved for slaves such as portage, army service, and cleaning. In 

the European colonies, however, the transition from non-slave to slave labor was 

based on a cost-benefit analysis.” (Emmer, 2006, subl. nosso).  

 
52 Citando Marx, Osvaldo Coggiola explica o mecanismo da acumulação originária do capital nas Américas. 

Essa acumulação pressupunha uma “mais-valia, a produção capitalista, e esta, a existência de grandes 

quantidades de capital e de força de trabalho nas mãos dos produtores de mercadorias. Todo este 

movimento tem assim a aparência de um círculo vicioso, do qual só poderemos escapar admitindo uma 

acumulação primitiva, que não decorre do modo capitalista de produção, mas é seu ponto de partida (…)” 

(Coggiola, 2011, pp.141-142). 
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A fundamentalidade dos escravos africanos nas Américas através da proliferação do 

comércio negreiro interliga-se, portanto, à progressiva emergência das mais ricas colónias 

americanas dos impérios europeus. Nesta senda, Piet Emmer e Wim Klooster sustentam 

que nos impérios europeus do Atlântico  

“the Africans were the most important element. Until 1850 the New World was 

demographically speaking an extension of Africa rather than of Europe. (…) 

Without slaves the whole of Dutch America would have collapsed, not just a part 

of it, as would have been the case elsewhere in the Atlantic.” (Emmer, Klooster, 

1999, p. 55, subl. nosso).  

 

 Na prossecução do tráfico negreiro atlântico foi necessária a participação 

entrosada entre traficantes e mercadores europeus, elites europeias e diversos agentes 

africanos, desde governantes, intermediários e traficantes de escravos. Porquanto essa 

cooperação ativa foi facilitada por um contexto de guerras constantes entre comunidades 

africanas separadas por linhagens e etnias, do qual os europeus souberam tirar partido 

(Araujo, 2017)53. Assim, na compreensão do tráfico negreiro atlântico não é supérfluo 

considerar a convergência e conjugação de interesses entre europeus e elites africanas e 

o aproveitamento em seu benefício que os europeus fizeram das circunstâncias 

sociopolíticas encontradas no continente 54. Diante disso, as potências europeias  

“tentaram manter o controle sobre as regiões produtoras de escravos (…) o 

tráfico africano era um negócio complexo e envolvia a participação e cooperação 

de uma cadeia extensa de participantes especializados, que incluía chefes 

 
53 Nestas guerras não foi certamente inócuo o fornecimento de armas pelos europeus em troca de escravos, 

facto que terá contribuído para o surgimento de reinos africanos militarizados como por exemplo o reino 

de Oyo (situado entre a atual Nigéria e o Benim). As armas tornaram-se essenciais para a sobrevivência e 

prosperidade de comunidades africanas e serviram os interesses de fornecimento de escravos dos europeus. 

Sequentemente, “guns could only be bought with slaves, militaristic African slaves found themselves 

trapped in a “gun-slave-gun cycle” While come states acquired slaves in order to get more guns, other 

states sold slaves to get guns in order to protect themselves.” (Abaka, 2007, p.1037). Também Joseph 

Inikori e Paul Lovejoy defendem que a exportação de escravos para o tráfico atlântico potenciou 

indiretamente o incremento de guerras e o exacerbar de tensões socioeconómicas e políticas no interior e 

entre Estados africanos (ibidem). 
54 Além do mais, segundo Thornton, a escravatura difundiu-se nas sociedades africanas por nelas não 

existirem direitos de propriedade privada sobre as terras, apenas propriedade corporativa. Por isso, o tráfico 

intra-africano derivava sobretudo das “pessoas que desejavam investir em formas produtivas de riqueza 

não pod[erem] comprar terras pois [em África] não existia propriedade privada. Assim, o único recurso 

era comprar escravos, os quais como propriedade pessoal poderiam ser herdados ou gerar riqueza.” 

(Thornton, 2004, p.140). 
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políticos, grandes e pequenos comerciantes africanos. Há estimativas de que 75 

por cento das pessoas vendidas nas Américas foram vítimas de guerras entre 

povos africanos.” (Albuquerque, Filho, 2006, p.26).  

 

Sobressai, destarte, um “equilíbrio de forças” entre europeus e elites africanas55 que 

devemos conciliar com o facto de homens e mulheres no continente africano não terem a 

perceção de si mesmos como africanos, identificando-se, antes, com as linhagens étnicas, 

falando línguas distintas e com tradições religiosas e culturais vinculadas a essas mesmas 

linhagens e clãs (Araujo, 2017). Reforçando este posicionamento, Brion Davis 

pertinentemente assinala que “it is crucially important to recognize that Europeans 

profited from the lack of any “pan-African consciousness” (Davis, 2008, p. 88). A maior 

singularidade do tráfico negreiro e escravidão pelos europeus nas América, e, 

diversamente, de outros tráficos de escravos e escravaturas que o precederam afigura-se, 

no essencial, ter decorrido da sistematização das políticas mercantilistas das potências 

europeias durante vários séculos, que viabilizaram a acumulação primitiva de capital na 

Europa Ocidental, tendo como elemento central o exclusivo comercial entre metrópoles 

e suas colónias.  

1.2.3 As economias de plantação e a racialização 

Em todas as colónias europeias nas Américas os escravos africanos constituíram mão de 

obra nas mais diversas atividades económicas, quer nas áreas rurais quer urbanas. Não é, 

pois, de estranhar que  

“[t]hey were the fieldhands, and in many places the miners; they were the cooks, 

the laundresses, the mammies, the concubines of the whites, the nurses about the 

 
55 Rejeitamos, nesta matéria, a utilização da expressão ampla africanos porque entendemos que a mesma 

conduz a uma generalização abusiva, transmitindo a ideia errónea da participação colaborante da 

generalidade dos africanos. Sabemos que a maioria dos africanos não participaram no tráfico e estima-se, 

como vimos, que mais de 12 milhões tenham  sido intervenientes passivos no tráfico, enquanto vítimas da 

deportação massiva para as Américas durante quatro séculos. Não se pode confundir a parte com o todo. 

No entanto, a expressão africanos vai surgindo reiteradamente na literatura de referência quando se discute 

a colaboração no tráfico de escravos atlântico. De facto, e como explicitamos, a participação ativa e 

lucrativa  no negócio negreiro deveu-se à conciliação dos interesses dos traficantes e elites políticas de 

diversos reinos africanos. Quando analogamente se utiliza a expressão europeus, não consideramos existir 

falta de rigor, porque o tráfico de escravos atlântico, de acordo com o que já expusemos, foi “empresa” 

internacional envolvendo, especialmente em termos de financiamento, europeus e não apenas as potências 

europeias que efetivamente vieram a colonizar as Américas. 
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houses, the coachmen, and the laborers on the wharves. But they were also the 

skilled artisans who built the houses, carved the saints in the churches, 

constructed the carriages(…)” (Tannembaum, 1947, p.39).  

 

Todavia, nesta secção o nosso enfoque será sobre os escravos africanos nas plantações, 

por estas serem paradigmáticas enquanto projeção espacial da estrutura racializada das 

sociedades escravistas, não desconsiderando, novamente, terem existido variações em 

função do tempo e lugar. Pretendemos tornar visível a fundamentalidade dos escravos 

africanos no surgimento dos complexos maduros de plantações nas Américas, 

especialmente os de cultivo açucareiro nos séculos XVII e XVIII nas Caraíbas britânicas 

e Francesas e o modo como tais complexos fizeram eclodir a ideia de racialização que 

impendeu sobre os africanos aí escravizados. Os complexos de plantações nas 

Américas56 , segundo Joseph C. Miller, resultaram dum processo gradativo, contínuo e 

 
56 Eltis, Lewis, Sokoloff (2004) distinguem, nas Américas, dois grandes complexos de açúcar face a três 

(outras) economias de plantação mais pequenas. Os dois grandes complexos faziam parte das Caraíbas 

britânicas e francesas. Assim, nas ilhas das Caraíbas britânicas, no século XVII primeiro Barbados, 

expandindo-se depois para as ilhas Leeward (compostas por Nevis, Antigua, Monserrat e St. Kitts) e no 

século XVIII o exponente da produção de açúcar coube à Jamaica. Realce-se que segundo os autores 

“before Jamaica had become the leading British producer of sugar, British Caribbean exports had 

surpassed those of Brazil as a whole” (p.8). O outro grande complexo, sob controlo de França, era 

constituído por várias ilhas, sobressaindo Martinica que desempenhava papel análogo ao de Barbados no 

lado britânico, e São Domingos similar em termos de importância à Jamaica para os ingleses. Ora, “[i]f 

initial grow was slower, the end result was far more spectacular. The French islands out-paced both Brazil 

and the British Caribbean by the mid eighteenth century, and, at the outbreak of the rebellion in 1791, were 

likely producing more than the rest of the plantation Americas combined.” (ibidem).  As outras três 

economias de plantações identificadas, com dimensões mais reduzidas, situavam-se: na América do Norte, 

as plantações de tabaco em Chesapeake, na Virginia, ainda antes da independência dos EUA: “the 

Chesapeake grew tobacco, relyng at first on white indentured labor. But once supplies of these workers 

tightened and capital markets, transatlantic slave traders were able to extend their range north and west 

of the eastern Caribbean. In 1770, despite several decades of an active slave trade and natural slave 

population growth, the Chesapeake had only half the slave population of the British Caribbean, and 

produced less than one-quarter the value of exports of the island colonies”. (ibidem p.9). Outras economias 

onde predominavam as plantações eram nos territórios sul Americanos, controlados pela Holanda, 

especialmente no Suriname, que os ingleses, em 1664, tinham perdido para os holandeses: “[t]he complex 

spread westward, encompassing other parts of the South America mainland – Demerara, Berbice, 

Essequibo – and included a small eastern Caribbean foothold on St. Eustatius.” Segundo Piet Emmer, 

citado por aqueles autores, a preocupação da Holanda com os seus interesses na Ásia e as movimentações 

preventivas e agressivas quer de Inglaterra quer de França nas Caraíbas inibiram a expansão das plantações 

holandesas que assim se centralizaram na América do Sul, “producing at its peak, in the late eighteenth 

century, about tone-quarter the output of the British slave system” (ibidem, p. 9). Finalmente, o terceiro 

complexo de economia de plantação surgiu no século XVIII nas regiões baixas da Carolina do Sul e mais 

tarde na Georgia. “Based on rice and, to a lesser degree, indigo (…)this area was perhaps the most 

prosperous of the minor plantation complexes on the eve of U.S. independence.” (ibidem). No século XIX 

estas plantações foram reformuladas devido à Revolução Americana, assistindo-se, então, a uma mudança 
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cumulativo, ao longo de quatrocentos anos, antes de atingirem plena madureza a partir do 

século XVII e, particularmente, nas áreas geográficas referidas, exploradas por aquelas 

potências europeias. Miller insiste nesse processo evolutivo para que se tornem visíveis 

as diferenças das plantações do Novo Mundo face às que as precederam, nomeadamente 

as do Mediterrâneo e das ilhas Atlânticas (como Madeira e São Tomé). Deste modo, 

Miller (1997) destaca que este demorado processo de consolidação se caracterizou por  

“profundas alterações na organização da terra, produção de mercadorias, 

mobilização de mão de obra e comércio de escravos, tudo efetivamente ocorrendo 

ao longo do século XV até ao século XVIII na Europa, África e nas Américas. O 

resultado deste longo processo – as plantações extensas e integradas, 

trabalhadas pelos escravos das Antilhas no século XVIII, apoiadas por um 

comércio negreiro bem organizado e razoavelmente eficiente – estava muito 

longe de ser uma realidade, ou até mesmo previsível, em tempos mais remotos.” 

(pp. 10-11). 

 

 Acrescenta que o cultivo de cana de açúcar durante os séculos XIII a XVI era feito em 

quantidades ainda reduzidas, não comparável ao carácter comercial intensivo e pré-

capitalista da sua produção – visível com o florescimento do complexo escravo-açúcar – 

nas Américas. Os escravos africanos não eram ali particularmente importantes pois a mão 

de obra caracterizava-se pela heterogeneidade. Tratava-se, acima de tudo, de um 

“complexo econômico envolvendo posse de terra, tecnologia rudimentar, força 

de trabalho mista, com uso apenas parcial ou até mesmo marginal de escravos, 

além da integração da cana-de-açúcar com (…)géneros alimentícios e outras 

colheitas típicas do Mediterrâneo representando combinações que mais 

lembravam (pelo menos em retrospectiva) a propriedade feudal da alta Idade 

Média do que a plantação moderna.” (Miller, 1997, pp.16-17).  

 

Solow (1987) vem ressaltar que a escravatura, sendo instituição predominantemente 

económica, era mais produtiva do que o trabalho livre quando associada a economias de 

 
ocasionada “to less restricted trade, and abolition of the slave trade and eventually slavery itself. Where in 

1770 there had been six or seven colonial systems producing a range of plantation output, by 1850 there 

were just three major plantation complexes, each specializing in a different product. The U.S. South 

produced most of the world’s cotton, Brazil a slightly lower share of the world’s coffee, and Cuba a smaller 

share, but still about half, of all marketed sugar. All three still continued to have access to slave labor, but 

after 1852 only Cuba could import slaves from Africa via the transatlantic traffic.” (ibidem, p.13). 
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escala (como as plantações, assentes em latifúndios, direcionadas para exportação)57. A 

autora, destacando o modo como o trabalho escravo e gratuito se superiorizava 

economicamente ao trabalho livre, salienta que 

 “the introduction of slavery also resembled the invention of a new improved 

factor of production, like a new kind of machine.(…)in permitting slavery, society 

invented a new form of holding wealth: slave labor could be held as an asset in 

the portfolio of the saver. It brought this productive factor into the category of 

capital, since slave labor was purchased outright and delivered a stream of 

services in future periods. Without slavery, labor could never be a capital asset 

because free labor could only be rented.” (Solow, 1987, pp. 715-716).  

 

Sucede que somente nos séculos XVII e XVIII as economias das Caraíbas tinham 

consolidados três elementos imprescindíveis para se tornarem em economias de plantação 

plenas: mão de obra escrava, a terra e a tecnologia, elementos “apoiados por uma rede 

de comércio de escravos eficiente” (Miller, 1997, p. 33)58 . Em sentido diverso da posição 

assumida por Miller e Solow, o historiador Stanley Engerman defende que nas ilhas do 

Mediterrâneo e do Atlântico as plantações encontravam-se já no seu estado formativo 

completo, pelo que os europeus se limitaram à sua transposição para as  colónias 

americanas (Engerman apud Miller, 1997, p.36).  

As plantações das Américas, tendencialmente, foram economias de exportação59, num 

mercado que integrava colónias e metrópoles, que tiveram do século XVII em diante um 

 
57 Deve-se às companhias comerciais, em especial,  inglesas e francesas nos anos de 1670 e 1680, a 

capacidade de fornecimento de escravos a um custo mais baixo o que viabilizou a intensificação do tráfico. 

Nesta época assistia-se a duas tendências marcantes: a existência de uma força de trabalho, mais cara, vinda 

da Europa e outra que correspondia à mão de obra africana, mais barata, e que aliada às vantagens do 

trabalho escravo para empreitadas a longo prazo, terá por consequência a substituição gradual dos 

contratados europeus pelos escravos africanos (Thornton, 2004). 
58Devido, especialmente, ao desenvolvimento do comércio negreiro é visível uma concatenação 

internacional, no sistema do comércio atlântico entre potências europeias, apesar das rivalidades contínuas 

e crescentes, que pela “crescente capacidade financeira da Europa e as novas formas de organização dos 

negócios permitiram aos portugueses, com a assistência dos holandeses, desenvolver o comércio de 

escravos a um elevado volume e a uma escala transatlântica, em finais do século XVI. E levaram os 

holandeses e expandir o seu envolvimento neste negócio cada vez mais rentável durante o século XVII. 

Também ajudaram os ingleses a desenvolver, no mesmo período, seu comércio para além das suas 

primeiras estratégias, subsidiadas e violentas, na medida em que o “complexo da plantation”, lentamente 

desenvolvido, se transformou na forma clássica que prevaleceu na Jamaica e em Saint Domingue, no 

século XVIII, um momento que muitos historiadores cristalizaram no tempo como sendo “clássico” do 

sistema de plantação.” (Miller, 1997, pp. 35-36). 
59 Porém, no caso da América Espanhola constata-se que o desenvolvimento de economias de plantações 

em escala foi condicionado pela estratégia inicial de colonização. Como defendem Eltis, et al (2004) 
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carácter preponderante na dinamização do comércio atlântico, sobretudo do tráfico 

negreiro e consequente repercussão na escravização de africanos. Sem ceder a 

generalizações entendemos, como Joseph Miller, que os séculos XVII e XVIII 

representaram o culminar da maturação das plantações das Américas revelando, como 

nunca, o seu vínculo inseparável ao tráfico negreiro atlântico e nelas destacando-se 

estrutura racializada mediante a qual os negros tornar-se-iam sinónimo de escravos60.  

Essa estrutura desenvolveu-se pronunciadamente neste período porque os complexos de 

plantações dependiam do abastecimento recorrente e massivo, e praticamente exclusivo, 

de escravos africanos. Assim sucedeu nos séculos XVII, XVIII nas Caraíbas britânicas, 

Caraíbas Francesas, na Virgínia e Carolina do Sul ainda enquanto colónias britânicas. 

Posteriormente, no século XIX, com os EUA já independentes acentua-se o escravismo 

regional, no sul do país, onde predominavam plantações já exclusivamente dependentes 

de escravos africanos, que as tornaram ainda mais prósperas, designadamente as de tabaco 

e algodão na Virgínia. Também no mesmo século, na América Espanhola, as plantações 

de Cuba e Porto Rico incrementaram o recurso a mão de obra escrava africana, em tempos 

 
Espanha pioneira na colonização das Américas encontrou a curto prazo metais preciosos, e ainda que 

“[t]hey were producing sugar in Cuba as early as the mid sixteenth century and, later in the century, had 

extensive sugar estates in New Spain, some staffed with African slaves(…)silver was perhaps the preferred 

option of all those coming to the New World, and as firstcomers, the Spanish found it easier to exercise that 

option. Yet there was nothing obvious preventing the Spanish emulating the late seventeenth century 

Portuguese and encouraging the production of both precious metals and sugar in their possession. Instead 

the Spanish produced sugar in the Americas solely for local consumption” (pp. 6-7, subl. nosso).   
60 Raça é uma construção social, não existindo biológica e cientificamente.Racialização entendemo-la aqui 

como definida por Miles, Brown (2003) significando categorização racial que corresponde a um “process 

of delineation of group boundaries  and of allocation of persons within those boundaries by primary 

reference to (supposedly) inherent and/or biological (usually phenotyical) caracteristics.(…)Racialization 

is a dialectical process of signification.(…)when Africans were(…)identified by Europeans as constituting 

an inferior “race”, Europeans were simultaneously, if only implicitly, defining themselves by reference to 

the discourse of “race” albeit with a different evaluative connotation. Thus, Self and Other were similarly 

encapsulated in a common world as (European) meanings” (pp. 100-101). Também não deveremos 

esquecer, como Davis (1997) sustenta, que “racial categories are no less real even when deprived of 

biological substance (…)concepts of race influence perception, including self-perception and can above all 

represent a shared historical experience(…)” (p.7, subl. nosso). Relacionado com o conceito de 

racialização está o racismo. Aliás, racismo, seguindo a aceção de Bethencourt (2013), não apenas como 

preconceito étnico associado a prática discriminatória e que tem ideologia mutável em função dos vários 

períodos históricos, mas também enquanto prática -que subordina grupos racializados- pré-existente à sua 

concetualização, tendo por pressuposto que a classificação não tem de preceder a ação. 
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da abolição do tráfico. Acentue-se o papel desempenhado e o impacto dessa estrutura 

social racializada: 

 “[a]racialização da servidão nos Estados Unidos, em particular, ajudou os 

Brancos, e sobretudo os pequenos brancos prestadores de toda a espécie de 

serviços, a distinguirem-se melhor que pudessem dos Africanos, reduzidos ao 

estatuto de escravos. Os homens livres receavam que o muro entre eles e os 

escravos não fosse suficientemente estanque. A dado momento, todo o hemisfério 

pôde ver homens livres de cor, entre os quais alguns eram proprietários de terras 

e de escravos, até de brancos assalariados. Resultando de vagas de libertações 

nos lugares em que isso foi possível, e de uniões mistas entre escravos negros e 

brancos livres ou entre mulheres brancas livres e negros, uma população de livres 

de cor foi gradualmente crescendo.” (Mbembe, 2014, p. 43).  

 

Não é despiciendo aludir que existia maior propensão dos proprietários na América 

Ibérica para concederem a manumissão aos escravos, nomeadamente através da 

coartação61, o que fez surgir uma população livre de cor, algo que impactará nas relações 

sociais entre esta, os negros escravos e a elite branca que dominava o poder político.  A 

escravatura africana nas plantações das Américas62, longe de ser instituição arcaica, era 

altamente produtiva antecipando muita da eficiência, organização e interconexões globais 

que caracterizariam o capitalismo industrial (Davis, 2008). As plantações eram como 

empresas (pré) capitalistas em grande escala, “equipadas” com trabalhadores forçados 

(maioritariamente escravos africanos que gradualmente se converterem na mão de obra 

exclusiva), que suprindo a necessidade de manter níveis elevados de produção, eram 

continuamente substituídos. Com efeito, nas plantações das Caraíbas a mortalidade era 

alta e não existia, como no sul dos EUA, mesmo antes da independência, uma renovação 

demográfica natural. Pelo que a substituição de escravos africanos ocorria 

constantemente, importando-se mais escravos, como se de equipamento se tratasse, 

banalizando e, talvez mais importante, “naturalizando” a troca de um indivíduo por outro, 

aquando do exaurimento da sua utilidade. Cremos que esse mecanismo de 

 
61 A coartação era uma forma de manumissão paga, um pagamento parcelado da alforria. 
62 Insista-se que nas plantações, em regra, os escravos africanos eram vistos como unidades de trabalho, 

usados primacialmente para produzir cultivos especializados em plantações orientadas para produção 

massificada para a exportação, característica única em relação aos sistemas escravistas ao longo da história 

(Curtin,1990).   
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substituibilidade do escravo africano, que se tornou intrínseco ao funcionamento das 

plantações, nas que atingiram um estado pleno de maturação nos termos que 

descrevemos, contribuiu de sobremaneira para amplificar o preconceito de inferioridade 

que previamente recaía sobre os africanos, associando-o a comportamentos 

discriminatórios que se disseminaram a partir das “plantocracias”63 . Também a criação 

de uma legislação exclusiva para africanos escravizados (como sucedeu, primeiro, na 

colónia britânica de Barbados com a codificação de 1661, aquando da emergência da ilha 

como a maior produtora de açúcar) é outro elemento que mostra a racialização64  acolhida 

(e reforçada) legalmente. E este acolhimento legal da racialização da sociedade ficou bem 

patente se atendermos a que os 

“slaves where held by custom rather than by law until 1661, when the first 

comprehensive slave codes were developed in the English Atlantic. Yet some legal 

precedents before 1661 reflected how race was being used customary to define 

status and degrade Africans and Native Americans. As early as 1636, for example, 

the Barbados assembly decided that “Negroes… should serve for life unless a 

contract was before made to the contrary.” Essentially, they were acknowledging 

that Africans would normally be lifetime slaves. Europeans were not included in 

the law.” (Roberts, 2016, pp. 12-13).  

 
63Na aceção de Aquille Mbembe “plantocracia” teve, no século XVIII, a colónia francesa de São 

Domingos como paradigma exemplar, correspondendo a uma “ordem social, política e económica 

hierárquica chefiada por um número relativamente reduzido de grupos brancos rivais, com um grupo de 

homens livres de cor e mestiços no meio e, em baixo, uma larga maioria de escravos, entre os quais mais 

de metade nascidos em África.” (Mbembe, 2014, pp. 35-36). 
64 No que respeita à existência desta racialização “negativa” face aos africanos escravizados contrapomos 

a racialização “positiva” relativamente aos ameríndios nas Américas, e extravasando a realidade das 

plantações, convocamos, exemplificativamente, no Brasil colónia, o normativo legal do Diretório dos 

Índios de 1755 (embora apenas publicado em 1757), regimento da era pombalina. Ainda que não 

desconheçamos que esta legislação tinha cariz assimilacionista em relação aos indígenas, não deixa de ser 

reveladora quanto ao modo como o negro era percecionado. Observe-se o  preceituado no art. 10º: “Entre 

os lastimosos princípios, e perniciosos abusos, de que tem resultado nos Índios o abatimento ponderado, 

é sem dúvida um deles a injusta, e escandalosa introdução de lhes chamarem Negros; querendo talvez com 

a infâmia, e vileza deste nome, persuadir-lhes, que a natureza os tinha destinado para escravos dos 

Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos Pretos da Costa da África. E porque, além de ser 

prejudicialíssimo à civilidade dos mesmos Índios este abominável abuso, seria indecoroso às Reais Leis 

de Sua Majestade chamar Negros a uns homens, que o mesmo Senhor foi servido nobilitar, e declarar por 

isentos de toda, e qualquer infâmia, habilitando-os para todo o emprego honorífico: Não consentirão os 

Diretores daqui por diante, que pessoa alguma chame Negros aos Índios, nem que eles mesmos usem entre 

si deste nome como até agora praticavam; para que compreendendo eles, que lhes não compete a vileza 

do mesmo nome, possam conceber aquelas nobres idéias, que naturalmente infundem nos homens a 

estimação, e a honra.” Ora, esta passagem da norma regimental elucida bem da distinção entre ameríndios 

e negros que a sociedade colonial brasileira promovia, a categorização social que reflete a colonialidade do 

poder que mencionamos. 
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Este tipo de legislação, como no caso do “Code Noir”, com vigência nas colónias 

francesas, auxiliou a institucionalizar formas de controlo sobre os escravos africanos 

promovendo simultaneamente o surgimento do racismo, fortalecendo o sistema de 

plantações (Curtin, 1990)65. Achille Mbembe realça que a “maioria das plantocracias 

das Caraíbas, (…)são universos segmentados onde a lei da raça assenta tanto no 

confronto entre fazendeiros brancos e escravos negros como na oposição entre os negros 

e os livres de cor (muitas vezes mulatos libertos), alguns deles até donos de escravos.” 

(Mbembe, 2014, p. 40).  Herbert Klein, reconhecendo que o racismo66 se difundiu 

também nas sociedades coloniais da América Latina,  vem frisar que 

 “[a]mong the Latin American legal codes there was also a basic assumption that 

Africans would eventually become freedmen in these same slave societies. Finally, 

all accepted their essential humanity. But at the same time, these were inevitably 

racist societies which rejected black self identity and self worth and often created 

a second-class citizenship for those who achieved their freedom. Social ascension 

and mobility were possible for enough blacks to give a majority a sense of hope, 

but the terms were always rejection of their Afro-American cultural identity and 

their blackness.”  (Klein, 1986, pp. 186-187).  

 

 
65 Com efeito,“[a]s distinções entre servos brancos e escravos negros afirmam-se de maneira clara. A 

plantação transforma-se gradualmente numa instituição económica, disciplinar e penal. Os Negros e os 

seus descendentes serão, desde então, comprados para sempre. Ao longo do século XVII, um imenso 

trabalho legislativo vem selar o seu destino. A fabricação das questões da raça no continente americano 

começa pela sua destituição cívica e, portanto, pela consequente exclusão de privilégios e de direitos 

assegurados aos outros habitantes das colónias. Desde logo, não são homens como todos os outros. Ela 

prossegue pela extensão da servidão perpétua aos seus filhos e descendentes.” (Mbembe, 2014, p. 42). 

Steve Martinot analisando a realidade das 13 colónias britânicas e nos EUA já independentes, chama a 

atenção para o papel das patrulhas que perseguiam violentamente escravos fugitivos “in creating the social 

identity of whiteness(…)the patrols, constituted during the early decades of the eighteenth century, were 

conscripted from poor whites, farmers and laborers, under elite control.(…)The patrollers, traditionally 

marginalized as poor, found that their violence brought them acceptance, inclusion, and demarginalization 

in colonial society. Their violence not only generated a sense of overall white solidarity and cohesion (…)” 

(Martinot, 2010, pp.49-50). 
66 Myriam Cottias considera que o que se construiu com a escravatura atlântica nas Américas e que marca 

a diferença em relação a outros sistemas de escravatura foi a construção da ideia de “raça” que vai produzir 

um estatuto (Cottias, Mattos, 2016). Hebe Mattos chama a atenção para o facto da cor se manter, no Brasil 

já independente “como estigma, marca da escravidão presente ou passada. Cidadãos brasileiros não 

brancos continuavam a ter até mesmo o direito de ir e vir dramaticamente dependente do reconhecimento 

costumeiro da condição de liberdade. Fora de suas redes de relações, ficavam sob suspeita de serem 

escravos fugidos – sujeitos, então, a todo tipo de arbitrariedade, se não pudessem apresentar carta de 

alforria.” (ibidem, p. 204). 
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Para historiadora Ana Lucia Araujo, em meados do século XVI a escravatura era já 

instituição racializada à medida que os ibéricos conceberam o negro e escravo como 

sinónimos (Araujo, 2017). Não estamos certas, contudo, que tenham sido os ibéricos os 

iniciadores dessa racialização a que nos reportamos apenas pelo facto de terem sido 

pioneiros no tráfico negreiro atlântico67. Parece haver alguma indistinção no uso do 

conceito racialização seja do tráfico negreiro, da escravatura ou das estruturas societárias 

coloniais. Julgamos tratar-se de realidades que deverão ser diferenciadas, decorrendo do 

que dissemos a propósito da estrutura racializada das plantações nas Américas e da 

evolução ao longo do tempo do tráfico negreiro e escravatura. Consideramos que não será 

tanto a escravidão que é racializada quanto as estruturas que compõe as sociedades 

coloniais escravistas, como são exemplo as plantações. No início do tráfico negreiro 

existiria preconceito face à inferioridade do negro não relacionado com a cor da pele antes 

em resultado do pano de fundo que atrás salientamos,  em particular, os conflitos entre 

cristãos e mouros, o etnocentrismo europeu e as (re)interpretações (extrapolativas) de 

textos bíblicos. Mas não era, nessa fase, o facto de serem negros e a sua cor de pele, a 

justificação para serem escravizados. Relativamente à existência de racismo, partilhamos 

da visão de Francisco Bethencourt, que entende que para que aquele exista não basta o 

 
67 É pertinente trazer as palavras de António Manuel Hespanha quando indica a diferenciação que se 

estabeleceu desde o início da expansão marítima atlântica pelos portugueses entre escravização de 

ameríndios e de africanos. Diz-nos Hespanha (2001) que tendo o tráfico despontado em meados do século 

XV, de modo comparativo, “as reacções doutrinais à conquista, destruição e escravização dos índios 

americanos é quase imediata, não distando da descoberta da América mais do que uns quinze anos. Há 

razões para isso. Em primeiro lugar, a escravização de africanos não era desconhecida na Europa, onde 

já antes chegavam escravos negros, pertencia, inclusivamente, à tradição romana cuja literatura se refere 

com frequência a escravos núbios. Depois, impendia sobre a Guiné a suspeita do contágio muçulmano e, 

com isso, sobre os seus habitantes o labéu de inimigos, os quais poderiam ser escravizados nos termos da 

teoria da guerra justa.” (p. 937). Considera ainda Manuel Hespanha a distinção assente no facto de “a 

responsabilidade moral dos reis de Portugal sobre a escravização que se fazia em África era menor do que 

a dos reis de Espanha sobre a escravização dos índios. De facto, estes eram vassalos do rei, que tinha em 

relação a eles o dever de protecção, enquanto os africanos eram vassalos dos seus reis, tendo sido 

originariamente escravizados em terras fora do domínio do rei de Portugal.” (ibidem, p. 938). 

Já o entendimento de Hebe Mattos, incidindo na realidade luso-brasileira, defende que a “legitimação da 

escravidão moderna não se fez em bases raciais (…)Fazer parte do Império significava tornar-se católico 

através do batismo; nesse sentido, a escravização dos bárbaros era bem vinda, se fosse o único caminho 

para servir o rei e a verdadeira Fé. (…) o fato de ser índio ou africano por si só não os fazia passíveis de 

serem escravizados, mas sim o fato de serem bárbaros e ateus.(…)A força da associação que atualmente 

se faz entre diáspora africana e a escravidão americana é de tal monta que obscureceu quase totalmente 

o caráter não racial da origem da instituição” (Mattos, 2004, pp. 14-16). 
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mero preconceito. É necessário um plus, uma prática discriminatória inerente ao 

preconceito. Entendemos, pois, que o momento em que a prática discriminatória, 

associada ao preconceito, germinou e se expandiu foi a partir da estrutura racializada das 

plantações, nos termos em que enunciamos, difundindo-se nos sistemas coloniais, em 

maior ou menor grau, e com as variações que sempre deveremos atentar nas diferentes 

colónias de distintos impérios. E, evidentemente, esse preconceito antecedeu qualquer 

elaboração teórica sobre racismo. É algo que se desenvolveu na reiteração de práticas 

sociais. Sendo o elemento racial fator de categorização social nas sociedades coloniais 

americanas interferirá na forma como os escravos africanos, e também população livre de 

cor, serão percecionados e estigmatizados68 pelas elites dominantes das sociedades e pela 

maioria da população. A tal se reporta o conceito de colonialidade do poder. Deste modo, 

foi nas sociedades coloniais das Américas que emergiu  

“um novo e historicamente específico padrão de poder. O novo sistema de 

dominação social teve como elemento fundador a ideia de raça. Esta é a primeira 

categoria social da modernidade.(…)a ideia de que os dominados são o que 

são(…)enquanto inferiores na sua natureza material e, por isso, em sua 

capacidade de produção histórico-cultural.(…) [Para além dos ameríndios] de 

modo muito diferente mas não menos eficaz e perdurável, a destruição histórico-

cultural e a produção de identidades racializadas teve também entre sua vítimas 

os habitantes(…)do que hoje chamamos África, como escravos e em seguida 

racializados como “negros” [apesar de provirem] de complexas e sofisticadas 

experiências de poder e de civilização (ashantis, bacongos, congos, iorubas, 

zulus, etc).” (Quijano, 2005, pp. 17-18).  

 

Por isso, concomitantemente com um sistema de exploração surgiu sistema de dominação 

social:  

“[n]a América(…)a divisão social do trabalho foi, por um bom tempo, uma 

expressão da classificação racial da população. Em meados do séculos XVI, essa 

associação entre ambos os sistemas já estava estruturada e se reproduziria 

durante quase quinhentos anos: os “negros” eram por definição escravos; os 

“índios”, servos. (…)E em especial desde meados do século XVIII, entre os 

 
68 Acompanhando Black (2015), como resultado do tráfico Atlântico “black africans were stereotyped, and 

many African cultural practices were misunderstood and recast in a negative light. As slaves become more 

common, so there was a hardening of attitudes to slavery in the Western World. Denigration of Africans as 

inferior and uncivilized was related to their pigeonholing in occupations linked to physical prowess and 

thus slavery” (p.36). Assim,“[t]he relationship between racist attitudes and the grasping of economic 

opportunity is a complex one and causes probably operated in both direction” (ibidem, p.37, subl. nosso).  
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“mestiços” era precisamente a “cor”, o matiz da “cor”, o que definia o lugar de 

cada indivíduo ou cada grupo na divisão social do trabalho.(…)[O] novo padrão 

de poder que se baseava na articulação dos novos sistemas de dominação social 

e de exploração do trabalho se constituía e configurava como um produto central 

da relação colonial imposta na América. Sem (…) a violência colonial, não 

haveria sido possível a integração entre tais novos sistemas, menos ainda sua 

prolongada reprodução.(…) a invisibilidade sociológica dos não-europeus, 

“índios”, “negros” e seus “mestiços”, ou seja, a esmagadora maioria da 

população da América e sobretudo da América Latina” (ibidem, pp. 20,21,24, 

subl. nosso).   

 

E essa estigmatização que assentou no fator racial terá consequências no modo como os 

liberais no século XVIII percecionarão o negro, o que se refletirá nos processos 

abolicionistas do século XIX, como veremos, formatados nessa ideologia liberal, que 

revelará dilema entre liberdade e escravidão. Repare-se que no tempo da abolição do 

tráfico de escravos, o uso indiferenciado dos vocábulos escravo e negro era costumeiro, 

o que fica visível por exemplo, no modo como nos tratados antitráfico negociados por 

Inglaterra com outras potências europeias, na primeira metade do século XIX, essa 

indistinção era expressa. Repare-se em sentença de 1835 proferida pela comissão mista 

do Rio de Janeiro, no âmbito de um apresamento de navio que prosseguiria tráfico ilegal, 

na qual se afirma:  

“Huma cuidadosa indagação dos vários tratados (…)contrahidos entre a Gram-

Bretanha, e as demais potencias estrangeiras(…)[n]a phrase Franceza o que se 

chama em Portuguez – Commercio de escravos -expressa-se invariavelmente -

traite de nègres-; no tratado entre a Gram-Bretanha e a Suécia, denomina-se -

traite des noirs- e até mesmo nos tratados Portuguez e Hespanhol usão as 

palavras negro e escravos -promiscua e synonimamente”69 (subl.nosso). 

 

Importa-nos também correlatar as plantações no seu estádio mais pleno com o que tinha 

sido a perspetiva das sociedades escravistas para alcançar esse desenvolvimento. Numa 

fase inicial, designadamente, da colonização britânica, em particular nas ilhas das 

Caraíbas, o modelo de trabalho utilizado baseou-se em  

“white indentured servants [who] were ruthlessly exploited and the profits used 

to purchase enslaved Africans. Servitude was the stepping stone to slavery. But 

profits required mass production, which in turn meant enslaved Africans. It took 

 
69 Jackson, Grigg, Carneiro de Campos (1835, 21 de abril) 
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a significant amount of white indentured labour to establish the plantations, but 

a massive African enslavement and the wealth the enslaved generated that made 

the West Indies critical to British Empire.” (Beckles, 2013, pp. 58-59, subl. 

nosso)70.  

 

Sucede que com a escravização de africanos “well established and the legal power of 

slave owners “absolute”, white indentured servants working alongside Africans in the 

field became an embarrassment to the English state.71” (ibidem, p. 65).  

Clarence R. Talley, incidindo sobre realidade dos EUA, recorre ao modelo da economia 

de plantação e sociedade, para explicar o aparecimento das estruturas raciais realçando 

que: 

 “plantation system not the institution of slavery is the context for ratialization 

because slavery represents only one labor regime consistent with the needs and 

requirements of the planter elite for labor exploitation and control. The basic 

structural elements of the plantation economy and society, including racial 

structures, arise from prevailing patterns of labor, exploitation and control. 

(Talley, 2018, p.18, neg. e subl.nossos).”72 

 
70 Os indentured servants (ou indentured labourers) eram compostos por imigrantes que cediam a sua força 

de trabalho, durante um número de anos estipulado num contrato (comummente entre quatro a sete anos), 

a um proprietário de terras pela contrapartida de serem transportados para as Américas. Este tipo de 

prestação de trabalho era uma modalidade de trabalho não assalariado, um tipo de servidão contratual, uma 

vez que durante a sua duração (que muitas vezes se estendia par lá do tempo contratualmente fixado, através 

de artimanhas usurárias dos proprietários das terras que aumentavam o montante em dívida dos indentured 

servants) ficavam sob o controlo do proprietário das terras, numa posição análoga à dos escravos, podendo 

o seu contrato ser transmitido a outrem. Muitos nunca conseguiram desvincular-se e, pouco mais que uma 

minoria, alcançou melhorar as suas condições de vida e, efetivamente, libertar-se desse vínculo contratual 

(Guasco, 2011). 
71 E precisamente devido a esse mal-estar pela coexistência de escravos com indentured servants, deram 

entrada em 1656 no parlamento inglês petições a expor as condições degradantes de tratamento dos 

indentured servants em Barbados, tratados semelhantemente aos africanos que com eles trabalhavam. A 

discussão que se instalou na Casa dos Comuns antecipava uma divisão racial do trabalho. Deputados com 

interesses na escravatura nas Caraíbas britânicas exigiram um debate profundo sobre a questão da raça e 

uma investigação sobre a servidão dos brancos contratados nas Caraíbas. Assistiram-se, então, a discursos 

“emotivos” e inflamados, como por ex. “Sir Arthur Haslerigge was moved to tears by the plight of 

Englishmen “sold into slavery amongst beasts”. That white men should be forced to labour in gangs with 

Africans represented a heresy, he claimed, that Charles I would himself find unacceptable.” (Beckles, 

2013, p.67). Se por um lado, o Parlamento Inglês preferiu não interferir nos contratos em vigor de 

trabalhadores brancos nas Caraíbas, optou por suprimir o “tráfico” de indentured servants. Sequentemente, 

entre 1659 e 1662, “the House of Commons supported plans for African slave trading, which led to the 

establishment in 1663 of the Company of Royal Adventurers Trading to Africa. Serious discussion of any 

significance concerning the “human rights” and liberty of the West Indian labour force would not take 

place in the British Parliament for another 150 years.” (ibidem). 
72 Nomeadamente, Robin Blackburn e Laird Bergad defendem que nas Américas a escravidão era 

instituição racial. No entendimento que preconizamos, na linha de Clarence Talley, não é a escravatura em 

si mesma, enquanto forma de trabalho compulsório, que é racial ou racializada. A característica racial ou 
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Este modelo teórico defende que a racialização se desenvolveu nas colónias do Novo 

Mundo  

“because of the nature of their economic insertion into the world system. The 

colonies of the Americas developed as one of three major types(…): colonies of 

settlement, conquest, and exploitation. Colonies of exploitation are the ones that 

emerge as plantation economies and societies because they evolve from a system 

of labor and resource exploitation characterized by production trade(…).The key 

insight provided by the plantation economy and society approach is the 

identification of specific types of colonies and colonial conditions that produced 

racial structures. (…)The use of racialization to control the labor supply and 

labor force means that racial separation and subordination tends to remain a 

characteristic of plantation economies even after emancipation of the 

slaves(…)Thus, white privilege and Black disadvantage are integral elements of 

racial structures in the plantation economy and society.” (Talley, 2018, pp. 19, 

20, 22,23, subl. nosso). 

 

 No caso de Inglaterra, o sucesso verificado no estabelecimento de plantações nas 

Américas no século XVII dependeu diretamente daquela ter-se tornado o maior mercado 

europeu, com um número crescente de trabalhadores vendendo o seu trabalho ou serviço 

por salários (Blackburn, 1998)73. A produção do açúcar era mais lucrativa do que as 

produções de tabaco e  algodão, embora o seu cultivo fosse muito mais árduo. Ora, à 

medida que a mão de obra servil branca foi deixando as plantações das Caraíbas, os 

escravos africanos74 tornaram-se indissociáveis da cana de açúcar, do trabalho braçal, 

 
racialização decorre antes do contexto das estruturas das sociedades coloniais escravistas, como 

exemplificamos através da análise de uma dessas estruturas: as plantações de produção em grande escala, 

para exportação e a utilização intensiva de escravos africanos, inseridas no sistema económico do mercado 

atlântico. 
73 Repare-se que no caso da procura de trabalho nas Américas os “imigrantes da Inglaterra surgiam só em 

momentos de recessão económica. Se tivessem chegado em números elevados teriam diminuído na Europa 

os mercados domésticos de consumo dos produtos provenientes do Novo Mundo.(…)Conforme ocorreu, a 

maioria dos imigrantes partiu sob condições em que não havia nenhum dinheiro em jogo, como servos 

temporários – indentured servants, em inglês – ou atraídos pelas terras praticamente gratuitas da América 

do Norte.” (Miller, 1997, pp. 13-14). 
74 Como vimos, os escravos foram sendo distinguidos legislativamente face a outros trabalhadores. Nesta 

época já a palavra ““Negro”, meaning black African, was used interchangeably with slave, while 

description as “brutish”, a word associated in english with beasts, further categorized and disparaged” 

(Black, 2015, pp. 46-47). A produção de legislação específica para negros ligava ao particular temor dos 

brancos  de uma insurreição dos escravos das plantações ou de possíveis ataques de escravos fugitivos, este 

último caso muito comum na Jamaica, devido ao número cada vez maior de escravos africanos face à 

população branca. 
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físico, desgastante75. Contudo, o “negro da plantação é (…)figura múltipla. É caçador 

de clandestinos e de fugitivos, capataz e ajudante de capataz, escravo artesão, intendente, 

doméstico, cozinheiro, liberto mantendo-se submisso, e, ocasionalmente, guerreiro” 

(Mbembe, 2014, p.40). Estas configurações do negro no interior da plantação, 

identificadas por Mbembe, caracterizam-se, segundo o autor, pela sua instabilidade uma 

vez que 

 “[a] vítima de hoje poderá, amanhã, transformar-se em carrasco ao serviço do 

seu senhor. Não é de estranhar que o liberto de hoje se torne um proprietário e 

caçador de escravos amanhã. (…)o que caracteriza a plantação não são somente 

as formas fragmentadas de submissão, a desconfiança, as intrigas, as rivalidades, 

os ciúmes, o jogo movediço das alianças, as tácticas ambivalentes feitas de 

cumplicidades(…)as condutas de diferenciação num pano de fundo de posições 

reversíveis. É também o facto de o vínculo social de exploração não ser dado logo 

de uma vez. Vai sendo constantemente posto em causa e é incessantemente 

produzido e reproduzido por meio de uma violência de tipo molecular que satura 

e sutura a relação servil.” (Mbembe, 2014, pp. 40-41).  

 

A maximização do lucro significava também mais dinheiro para adquirir escravos e o 

trabalho escravo transformou a sociedade e cultura das Américas e, em particular, das 

ilhas caribenhas (Black, 2015)76. Podemos, deste modo,  identificar nas plantações, 

especialmente pela sua integração económica no sistema derivado do comércio atlântico, 

do qual o tráfico de escravos foi ramo, uma estrutura comum às várias sociedades 

coloniais nas Américas. Ou seja, por mais que essas sociedades apresentassem distinções 

entre si, a organização e finalidade das plantações era idêntica precisamente porque se 

 
75 Beckles (2013) apresenta-nos descrição do trabalho realizado pelos escravos africanos nas plantações de 

açúcar nas Américas: “The work associated with sugar production was unusually burdensome because it 

involved a considerable manufacturing input on the plantation as well as harsh agricultural labor. Workers 

were required not only to clear the ground of lush natural vegetation and to plant, tend and harvest the 

sugar cane in the tropical sun, but also immediately to crush the juice from the cane in a sugar mill and 

then to boil the juice in cauldrons before it had time to ferment. Work on sugar plantation was arduous and 

labor-intensive throughout the year, but was particular onerous at harvest time when sugar works operated 

incessantly, with the workers organized in shifts to keep the production going.” (p.89). 
76 Sublinhe-se que para a Inglaterra as Caraíbas britânicas não eram mero complemento das colónias 

inglesas da América do Norte. Pelo contrário, “they generate more wealth and, until the 1660’s, attracted 

more settlers than the possessions on the North American mainland, Barbados proving the most popular 

destination” (Black, 2015, p.45). Devemos ter presente que, em termos da sua contribuição para a economia 

inglesa,“the West Indies were far more valuable than the mainland colonies in the seventeenth century” 

(Lockey, 2007, p. 387). 
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enquadravam naquele sistema económico e, na sua grande maioria, estavam vocacionadas 

para suprir as necessidades do mercado da Europa ocidental. 

Quando analisamos a dependência das plantações face ao trabalho escravo nos séculos 

XVII a XIX, para onde eram canalizados a maioria dos escravos africanos massivamente 

traficados nesse período, há fator fulcral que se encontra na base dessa massificação. 

Referimo-nos ao imenso consumo especialmente de açúcar nos mercados europeus, como 

Londres, Paris e Amesterdão. Com a queda do preço, tal era a abundância produtiva, o 

açúcar antes considerado bem luxuoso, apenas acessível às camadas da população 

abastadas, passa a ser consumido pela generalidade dos europeus. Acompanhamos, por 

isso, David Eltis quando sustenta que 

 “[t]he plantation complex was nevertheless more than just the creation of 

merchants, plantation owners (…)The fact that consumers of plantation products 

in Europe helped create the slave systems has received less attention. Yet if the 

ordinary European and, more particularly, the English (for centuries, by far the 

largest consumers of sugar in the world) had eschewed sugar or attempted to 

impose a moral economy that did not allow for the consumption (and thus 

production) of slave-grown sugar, the slave trade would not have existed.  (Eltis, 

2000, p. 259, subl. nosso; no mesmo sentido Blackburn, 1998).  

 

A esta luz fica visível a pertinência do  panfleto da inglesa Elizabeth Heyrick, (que não 

se deveu, portanto, a mera excentricidade propagandística e infundada de uma 

abolicionista), com extensa circulação, apelando ao boicote do consumo de açúcar como 

meio idóneo para travar a escravidão de africanos77. Noutras colónias, também de outras 

potências europeias, idênticas consequências derivaram de  cultivos de plantação para 

exportação, como tabaco, algodão, onde a produção era igualmente incentivada pelo 

exacerbado consumo na Europa. 

 
77Segundo Heyrick, “[t]he planter refuses to set his wretched captive at liberty treats him as a beast of 

burden—compels his reluctant, unremunerated labor under the lash of the cart whip- why?—because we 

furnish the stimulant to all this injustice, and cruelty, by purchasing its produce. Heretofore, it may have 

been thoughtlessly and unconsciously, but now this palliative is removed ; the veil of ignorance is rent 

aside; the whole nation must now divide itself into the active supporters and the active opposers of 

slavery.(…)it is abstinence from the use of West Indian productions, sugar especially, in the cultivation of 

which slave labor is chiefly occupied. Small, however, and insignificant as the sacrifice may appear, it 

would, at once, give the death blow to West Indian slavery. When there is no longer a market for the 

productions of slave labor, then, and not till then, will the slaves be emancipated.” (Heyrick, 1837, pp. 

4-5, neg. e subl. nossos) ver Anexo II. 
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1.3 A resistência dos escravos africanos 

 Muitos dos africanos escravizados não foram passivos à violência a que foram 

submetidos nas Américas, reagindo e demonstrando capacidade agencial78. 

Perspetivamos os escravos africanos como atores sociais quando atuavam com um 

específico objetivo e/ou num quadro de resistência dentro de estruturas coloniais 

dominadoras e repressivas que temos vindo a descrever. No seu quotidiano os escravos 

manifestaram resistência(s) na qual“[t]o be free was without question the most important 

objective” (Bergad, 2007, p. 50). E por mais distinções essenciais que tenham existido 

entre sistemas escravistas, que nos permitem compreendê-los e captar-lhes 

especificidades, na verdade, “todos ellos implicaron tambíen una cierta unidad que venia 

dada por la falta de libertad del esclavo, y por el uso de la violencia como elemento de 

relación entre amos y esclavos. Violencia de os amos e esclavitud generaron un fenómeno 

común en todo el continente americano(…)” (Laviña, 2011, p. 27). 

Podemos, então, traçar padrões que derivam da estrutura típica de sistemas coloniais 

escravistas79. Em regra, sabemos que a (interação entre) exploração laboral e violência 

sobre os escravos era constante e ao mesmo tempo era-lhes vedado a participação na 

comunidade. Atendendo às restrições que o estado de escravidão acarretava, o modo mais 

evidente desses indivíduos mitigarem e/ou superarem tais condicionalismos era através 

da resistência, que foi fenómeno muito variável. Assim, “[c]ada um a seu modo e de 

acordo com os seus próprios meios, procurava alterar o sistema e suas regras. Para 

alguns era um modo de barganhar melhores condições para si e para o grupo; para 

outros, era uma maneira de adquirir poder, libertar-se ou determinar o seu destino.(…)” 

 
78 O conceito de agência humana, de acordo com Caetano (2011) “é geralmente utilizado para dar conta 

do grau de liberdade exercido pelos indivíduos face aos seus constrangimentos sociais (Walsh,1998: 33; 

Waters, 2000: 15-16). Reporta-se à capacidade de os actores [sociais], face a uma mesma situação, 

poderem conscientemente agir de forma diferente, tendo por referência os seus objectivos e projectos 

pessoais.(…). Os poderes agenciais dos indivíduos são variáveis consoante os seus posicionamentos no 

espaço social, os contextos por onde se movem e as redes em que se encontram inseridos” (pp. 160-161). 
79 Não se deve, contudo, perder de vista que as especificidades dos sistemas escravistas, especialmente por 

distintas relações sociolaborais impostas aos escravos, levam a que não se possa explicar, como já 

sublinhamos, a escravidão como algo linear em todo o espaço atlântico. Desta forma, torna-se igualmente 

percetível que “las consecuencias de esta variedade de esclavitud hayan generado múltiples sistemas de 

resistência y distintos tipos de sociedades afroamericanas.” (Laviña, 2011, p.27). 
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(Thornton, 2004, p. 355). Ainda antes de desembarcarem nas Américas, na travessia no 

oceano Atlântico, mesmo com intensa vigilância da tripulação, os escravos resistiram de 

formas diversas, sendo a mais extrema a revolta a bordo80. Alguns escravos lançavam-se 

borda fora —existia crença entre os africanos que através da morte regressariam à sua 

terra —,  provável reflexo  da alienação pelo desespero face à situação que lhes fora 

imposta do que propriamente um claro ato de insubmissão.  Precisamente na interpretação 

de factos associados à resistência escrava, muitas vezes situamo-nos no campo da 

ambiguidade, do desvelar intenções humanas, quase sempre associados a situações limite 

em resultado do cativeiro. Por isso, Thornton, seguindo de perto Eugene Genovese alerta  

não ser 

“suficiente relacionar todo o mau desempenho no local de trabalho à resistência, 

já que não se pode presumir, necessariamente, que qualquer tipo de resistência 

consciente à escravidão ou à exploração relaciona-se à realização do trabalho 

sem entusiasmo ou cuidado(…) A indolência crónica talvez não tenha sido apenas 

um instrumento de barganha, mas uma expressão da alienação que se pode 

encontrar em uma situação de exploração.” (Thornton, 2004, pp. 358-359.)  

 

A resistência81 caracterizou-se por ser múltipla ainda que a sua manifestação mais 

frequente tenha sido a fuga em busca da liberdade. A usualidade deste modo de resistência 

 
80 Conforme enuncia Richardson (2001) “revolt is defined as any collective act of rebellion by Africans, 

slave or otherwise, against slave ships. In some cases the violence involved attacks from the shore as well 

insurrections aboard ships.” (p.72). Das 392 insurreições a bordo dos navios, 90% (353) registaram-se no 

período entre 1698 a 1807 e que, eventualmente, 10% dos navios negreiros terão experienciado revoltas e 

insurreições. (ibidem). Estas revoltas, ainda que a sua grande maioria se tenha frustrado, representavam 

uma ameaça para o negócio do tráfico de escravos, pois a sua potencial ocorrência poderia impedir que 

“mercadoria” tão valiosa chegasse ao seu destino. Embora nos vários séculos de tráfico de escravos no 

Atlântico 10% de revoltas registadas pareça valor residual, devemos considerar os elevados riscos 

financeiros que o comércio de escravos implicava, pelo que qualquer perturbação como revoltas a bordo, 

encarecia e tinha potencial para desestabilizar o negócio. A verdade é que para os intervenientes ativos, 

como traficantes, proprietários dos navios e rede de intermediários associada ao tráfico era imprescindível 

reduzir os riscos elevados do negócio e, por isso, tais revoltas não foram desvalorizadas. Neste sentido 

Richardson indica que “as revolts were common enough to induce traders to invest in preventive measures 

meant that the costs of slaving voyages were higher than they might otherwise have been. In turn, the 

overall magnitude of the slave trade was affected because any factor that raised the mean cost of price of 

slaves tended to lower American demand for enslaved Africans and thus the number shipped. Crucial in 

driving up the expense of operating slave ships relative to produce trading ships to Africa were the costs 

of barricades and extra crew typically carried by slavers.” (ibidem, p.74). 
81Para a análise da resistência dos escravos impõe-se termos presente a distinção elaborada por Scott (1990) 

entre discurso público - “public transcript”-  e discurso oculto - “hidden transcript”- . Este autor criou 

quadro para analisar as relações de poder, a propósito de meios de resistência daqueles que foram sujeitos 

a formas elaboradas e sistemáticas de subordinação social, in casu, sendo transponível para as relações 
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é visível no facto de “in every colony, in both urban and rural zones, slaves fled bondage 

so frequently that the profession of slave bonty hunter emerged as a full-time occupation” 

(Bergad, 2007, p. 44). Seguindo a proposta de Thornton (2004), a resistência pode ser 

dividida em três níveis de ações dos escravos contra os interesses dos seus proprietários. 

Um primeiro nível, o mais subtil, a resistência diária (designadamente composta pela 

diminuição do ritmo de trabalho e atrasos na execução das tarefas); um segundo nível 

denominado de “petit marronage”82 referindo-se “aos escravos que se ausentaram 

temporariamente do trabalho(…) ou como forma de negociação, para mostrar a seus 

amos seu verdadeiro valor” (p. 356). Finalmente, um terceiro nível designado de “grand 

marronage” abrangendo “os escravos que procuram libertar-se do controle dos seus 

senhores ou fundar a sua própria sociedade em outro lugar ou, ainda, procurar refúgio 

numa sociedade que lhes daria mais liberdade e oportunidade.”83 (ibidem). Desde os 

primeiros tempos de sociedades escravistas nas Américas eram habituais as fugas de 

escravos. 

Geralmente quando se tratava de escravos das plantações era comum ocorrerem fugas 

temporárias (petit marronage) na maioria das colónias da América do Norte, América 

Latina e Caraíbas. É aqui importante considerar que as ausências prolongadas dos 

escravos impunham custos acrescidos para os proprietários e, por esse motivo, estes 

tornavam-se mais recetivos a negociar com os escravos. Decorrentemente, em alguns 

 
proprietários e escravos. Ora, “public (…)refers to action that is openly avowed to the other party in the 

power relationship and transcript is used almost in its juridical sense (procès verbal) of a complete record 

of what was said. This complete record, however, would also include a nonspeech acts such as gestures 

and expressions” (Scott, 1990,p.2).  Logo, o discurso público é um modo de descrever a “open interaction 

between subordinates and those who dominate. The public transcript(…)is unlikely to tell the whole story 

about power relations. It is frequently in the interest of both parties to tacitly conspire in misrepresentation. 

(…)” Já se o “subordinate discourse in the presence of the dominant is a public transcript, I shall use the 

term hidden transcript to characterize discourse that takes place “offstage”, beyond direct observation by 

powerholders. The hidden transcript is thus derivative in the sense that it consists of those offstage 

speeches, gestures, and practices that confirm, contradict, or inflect what appears in the public transcript.” 

(ibidem, pp.2,4,5, subl. nosso) 
82 Conforme esclarece Thornton (2004), “em francês, o termo marronage inclui todas as formas de 

absenteísmo, da fuga à rebelião”. Já o termo equivalente na língua inglesa “marron”, apenas se refere ao 

escravo que fugiu definitivamente. (p.356) 
83 A  gran marronage pode abarcar “as poucas rebeliões ou conspirações que almejavam a queda definitiva 

do sistema de escravidão colonial e a substituição do governo da classe dominante por um comandado pelos 

antigos escravos” (ibidem). 
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casos, “the demands of the runaways could be quite elaborate. Thus, some runaways in 

Bahia in 18th century refused to return to the plantation unless they were given more time 

to work on their own gardens” (Klein, 1986,p. 197). Os escravos aperceberam-se 

igualmente daquele potencial de negociação que as suas ausências lhes podiam conferir. 

A resistência dos escravos africanos, quer individualmente no quotidiano, quer 

coletivamente através de rebeliões ou revoltas (ainda que a maioria destas tenham 

fracassado84, exceto a singular e impactante Revolução de São Domingos em 1791 que 

trouxe aos escravos a emancipação e em 1804 a independência do nomeado país, Haiti) 

terá tido o potencial de progressiva e lentamente desgastar e reconfigurar a estrutura 

escravista. Se é factual que as revoltas raramente foram bem sucedidas, esse facto não as 

tornou, ao longo dos séculos, infrequentes. Segundo Ferro (1997) 

“as early as the sixteenth century there were 3 revolts in San Domingo and at 

least 10, between 1649 and 1759, in the different British West Indies; 6 in the 

seventeenth century and about 50 in the eighteenth century in the south of the 

future United States. In the French West Indies, in the North of Brazil and in 

Puerto Rico, the number of revolts increased following the independence of 

Haiti.” (p.111).  

 

A maioria das revoltas escravas nas Américas e Caraíbas foram dominadas, o que não 

surpreende, pois estávamos perante sistemas coloniais que faziam recair sobre os escravos 

o seu aparelho coercivo. A resistência através de  atos do quotidiano foi também comum, 

designadamente, no período que antecedeu a guerra civil do EUA registando-se 

 
84  Scott (1985) destaca algo que podemos usar como instrumento analítico para entendermos o impacto 

das revoltas dos escravos nas Américas pois“even a failed revolt may achieve something: a few concessions 

from the state or landlords, a brief respite from new and painful relations of production and, not least, a 

memory of resistance and courage that may lie in wait for the future. Such gains, however, are uncertain, 

while the carnage, the repression, and the demoralization of defeat are all too certain and 

real.(…)Whatever else revolution may achieve, it almost always creates a more coercive and hegemonic 

state apparatus.” (p.29). Por isso o autor considera que as formas diárias de resistência foram prevalentes 

(“everyday forms of resistance”) face às revoltas porque, segundo ele, as primeiras são “the ordinary 

weapons of relatively powerless groups: foot dragging, dissimulation, false compliance, pilfering, feigned 

ignorance, slander, arson, sabotagem, and so forth.(…)They require no coordination or planning: they 

often represent a form of individual self-help; and they typically avoid any direct confrontation with 

authority or with elite norms. [No entanto] It would be a grave mistake, as it is with peasant rebellions, to 

overly romanticize the “weapons of the weak”. For most subordinate classes which (…) have had little 

prospect of improving their status, this form of resistance has been the only option.” (ibidem, pp.29-30, 

subl. nosso) 
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“a history of foot dragging, false compliance, flight, feigned ignorance, sabotage, 

theft, and, not least, cultural resistance. These practices, which rarely if ever 

called into question the system of slavery as such, nevertheless achieved far more 

unannounced, limited and truculent way than the few heroic and brief armed 

uprisings about which so much has been written. The slaves themselves appear to 

have realized that in most circumstances their resistance could succeed only on 

to the extent that it hid behind the mask of public compliance.” (Scott, 1985, p. 

34, subl. nosso).  

 

James Scott insiste que a natureza da resistência é grandemente influenciada (e 

condicionada) pela existência de formas de controlo do trabalho e pela possibilidade da 

severidade na punição subsequente. (ibidem). 

Quer os escravos rurais nas plantações, quer os escravos domésticos e urbanos adotaram 

estratégias de resistência. O complexo das plantações oferecia dificuldades acrescidas aos 

fugitivos pela securitização espacial que as caracterizava. Por exemplo, no caso das ilhas 

das Caraíbas, a partir do século XVII, a fuga dos escravos era mais difícil devido ao 

pequeno tamanho daquelas ilhas que naturalmente facilitava a vigilância dos plantadores 

e dos seus trabalhadores livres, “were always well armed and organized into militia 

regiments, for the purposes of internal as well as external security (…)teams of slave-

catchers (…)dealt with the problem of runaways. Life for a runaway was exceptionally 

hard and hazardous unless they could find or found a maroon community” (Blackburn, 

1998, pp.344-345). De igual modo, as condições topográficas nas colónias 

condicionavam a formação de comunidades de fugitivos. As áreas montanhosas, com 

floresta densa, como as existentes nas Caraíbas proporcionavam a criação dessas 

comunidades, bastante afastadas das urbes. Na América Ibérica essas comunidades, 

designavam-se de cimarrones (na América Espanhola) ou mocambos/quilombos (no 

Brasil). A organização das estruturas desses grupos de fugitivos foram variando ao longo 

do período colonial e encontrámo-los 

“en los primeiros siglos de la colonia com grupos que segun dicen los informantes 

europeos formaban reinos, desde Palmares en Brasil a San Basílio en Colombia 

pasando pela presencia del rey Miguel en la Capitania de Venezuela, o Yanga en 

México. Estas sociedades se describen como grupos com jefatura, aparentemente 

jerarquizada, el liderazgo proviene del prestígio, y éste, a sua vez, del 

conocimiento de los elementos mágico-religiosos de origen africano (…), del 
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conocimiento del idioma y la capacidad de organizacion militar y política del 

grupo.” (Laviña,  2011, p.51).  

 

No caso das comunidades de fugitivos no Brasil era habitual situarem-se contiguamente 

aos engenhos e a núcleos populacionais. Detenhamo-nos no caso dos quilombos, pela sua 

longevidade e por neles se verificarem aspetos, quanto à oportunidade de formação e 

organização, semelhantes aos registados noutras comunidades de fugitivos das Américas. 

Em regra, a formação destas comunidades de fugitivos ocorria quando existia um 

afrouxamento na vigilância sobre os escravos, o que geralmente se verificava devido a 

instabilidade política na colónia e/ou de incursões territoriais de potências estrangeiras. 

Embora todas as sociedades escravistas tenham tido, em maior ou menor grau, em função 

das limitações que já abordamos, comunidades de escravos fugitivos, o Brasil teve 

provavelmente a distribuição mais numerosa, dispersa e duradoura nas Américas. 

Segundo Klein (1986) as razões para a intensa atividade dos quilombos brasileiros “have 

a great deal to do with both size of the slave labor force introduced into the country and 

the open nature of the frontier in all regions of plantation activity” (p. 199). 

Na interpretação de Moura (2001) os quilombos foram um processo permanente de 

transformação social que “expressava a luta de classes no contexto escravista”. (p.7). 

Para este autor a quilombagem representa um continuum desgaste às forças sociais e 

valores culturais, políticos e económicos da escravidão, caracterizando-a como 

resistência revolucionária capaz de corroer e destruir a estabilidade e eficiência do sistema 

escravista nas suas bases: a produção (Moura, 2001). Nesta medida, a quilombagem 

onerou o sistema escravocrata duplamente: pela perda do escravo e da mão de obra, e 

desencadeou também a síndrome do medo por parte dos proprietários ao sentirem, por 

exemplo, que a qualquer momento poderiam sofrer ataque dos fugitivos. No entanto, não 

se poderá entender a quilombagem olhando os quilombos isolada ou atomisticamente, 

com êxitos e derrotas singulares, que se esgotam em si mesmas. Para Moura (2001) tem 

de se apreender aquele processo social contínuo de protesto, que na sua ótica os 

quilombos representaram, desenvolvido dentro da sociedade escravista e presente desde 

o início da criação da colónia implantada no Brasil. Segundo esta interpretação, a 
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existência daquele processo desgastante para o sistema escravocrata permite conceber a 

quilombagem enquanto poder político social alternativo, que se contrapunha ao poder 

colonial dominante.  

Posição distinta é apresentada por João José Reis. Este autor critica, desde logo, a 

contaminação ideológica na apreciação do que foram os quilombos particularmente na 

análise do mais duradouro, o quilombo de Palmares. Reis aproxima-se de Moura quando 

refere que a existência de quilombos representava uma “ameaça simbólica importante, 

povoando o pesadelo dos senhores e funcionários coloniais, além de conseguir fustigar 

com insistência desconcertante o regime escravista” (Reis, 1996, p. 18). Porém, 

desmistifica a ideia de autossuficiência e isolamento dessas comunidades, defendendo 

que, embora os quilombolas procurassem lugares protegidos, na realidade  a maior parte 

dos quilombos situavam-se “próximos dos engenhos, fazendas, lavras, vilas e cidades, 

na fronteira da escravidão mantendo uma rede de apoio e interesses que envolvia 

escravos, negros livres, e mesmo brancos, de quem recebiam informações sobre 

movimentos de tropas e outros assuntos estratégicos.” (ibidem).  

Para João Reis impõe-se nesta matéria uma evidência: “isolados ou integrados, dados à 

predação ou à produção, o objetivo da maioria dos quilombolas não era demolir a 

escravidão mas sobreviver, e até viver bem, nas suas fronteiras” (ibidem, p. 19).  

Este autor reconhece, todavia, que do ponto de vista dos proprietários dos escravos a 

existência de quilombos era por si só um exemplo perigoso porque os demais escravos 

poderiam ser incitados a mimetizar aquele comportamento, fugindo e procurando abrigo 

nos quilombos. Consequentemente, entende-se o empenho do sistema colonial em 

perseguir os quilombolas e destruir as suas comunidades.  

Se o entendimento de Clóvis Moura sobrevaloriza o papel dos quilombos, a posição de 

José João Reis relativiza a sua real capacidade de minarem a estrutura da sociedade 

colonial escravocrata, enfatizando que os quilombos foram melhor sucedidos quando 

existiu instabilidade política e social na colónia pois originava um refreamento no 

controlo sobre os escravos.  
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Também as comunidades de fugitivos85 nas Caraíbas britânicas eram constantemente 

perseguidas, especialmente na Jamaica ao ponto da Inglaterra ter tido a necessidade86, 

para conter o crescimento das mesmas, de firmar pactos mediante os quais os marrons 

entregariam às autoridades inglesas escravos africanos que para essas comunidades 

fugissem. Inglaterra viria  conseguir com esta estratégia fraturar a confiança dentro dessas 

comunidades, por serem alianças firmadas com os “inimigos”, assim como a dos  escravos 

fugidos a recorrerem a esses refúgios. Através da tática de “dividir para reinar” Inglaterra 

retirava, assim, proveito evidente.  

Também John Thornton afasta-se da visão de que os escravos fugitivos e rebeldes 

estavam empenhados numa luta de classes. Thornton (2001) defende que não é factual 

que nos séculos XVI e XVII “a ideia de que os rebeldes e os fugitivos estivessem criando 

um comando geral revolucionário ou mesmo tentando pôr fim à instituição da 

escravatura (…) Eles eram membros de uma classe explorada, mas não estavam 

explicitamente engajados na luta de classes.” (p. 366)87. Também Klein (1986) afirma 

que os objetivos da maioria das fugas de escravos eram o de escapar à escravidão e 

conseguirem viver como camponeses livres. Ora, se escapar ao cativeiro era o objetivo 

primordial, muitas vezes, tal era alcançado pela prática de comportamentos predatórios 

como furtos, roubos que incitavam a represálias. Não espanta, por isso, que, por exemplo, 

“ [i]n the case of Brazil these slave communities became havens for fugitives of all kinds 

and were constantly attacked by the authorities.” (p. 198).  

 Nas Caraíbas, as comunidades maroons, geralmente, formavam-se em resultado de fugas 

coletivas de escravos que ocorriam em momentos de perturbação social e política no 

 
85 Salienta Marc Ferro que um fugitivo era sempre “an enemy who “had stolen the asset of the master” and 

weakened the established order. His desertion deserved punishment (…) Sometimes, however, there was a 

need to offer an amnesty, with the promise of emancipation to come later. In other words, a need to 

negotiate a deal, as the English sometimes did in Jamaica.” (Ferro, 1997, p.110). 
86 Na Jamaica as autoridades coloniais inglesas tentaram insistentemente suprimir as comunidades marrons. 

Não o conseguindo alcançar, optaram por firmar tratados com os líderes dessas comunidades, como sucedeu 

em 1730’s (Blackburn, 1998). 
87 Thornton (2001) acentua que os “fugitivos, sem dúvida, seguiram os modelos africanos ao formarem 

novas sociedades quando se estabeleciam definitivamente em comunidades de fugitivos. (…)apesar de não 

negarmos a classe como um todo e as forças sociais como formas de apressar e levar a maioria dos 

escravos à revolta ou à fuga, não podemos esquecer-nos do papel dos antecedentes africanos nas 

características da revolta” (p. 366). 
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interior da sociedade colonial escravista. Disso é exemplo a formação as comunidades de 

marrons mais importantes da Jamaica datarem “from the mid-17th century English 

invasions when the slaves on the Spanish owned estates escaped en masse into the 

interior.” (ibidem, p. 199). De modo análogo, as comunidades nos territórios do Guiana 

tiveram a sua origem nas invasões militares de potências estrangeiras “which disrupted 

the whole system of control developed by local planters.” (ibidem). Podemos, neste 

domínio, traçar paralelismo com o Brasil, pois também aqui é visível o sentido de 

oportunidade dos escravos no aproveitamento das vulnerabilidades do sistema colonial 

para encetar ações de resistência, nomeadamente coletivas.  

 Relativamente à interpretação das revoltas escravas, diz-nos José João Reis que 

“onde os negros constituíram a maioria da população e os africanos natos a maioria dos 

escravos, a cultura e ideologia brancas foram incapazes de penetrar em profundidade na 

mentalidade escrava” (Reis, 1996, p. 22). Da sua análise ressalta também o padrão que 

já aludimos do manifesto sentido de oportunidade dos escravos ao planearem revoltas 

para “dias festivos, especialmente as noites festivas, não só porque os seus líderes 

contavam com o relaxamento do controle senhorial, mas porque contavam com a reunião 

de escravos possuídos por um espírito de redenção” (ibidem, p. 31).  

E tal não sucedia apenas no Brasil. Remetendo para estudo de Robert Dicks sobre a 

relação entre festividades caribenhas e as rebeliões de escravos, Reis alude que nessa 

análise contabilizam-se “setenta levantes e conspirações entre 1649 e 1833, dos quais 

quase um terço aconteceu ou foi planejado para acontecer durante as festas de dezembro, 

o mês da Saturnália negra.” (ibidem p. 32). José Reis acrescenta que “a imbricação entre 

festa e política (…) é aspeto fundamental (…) para entender a rebeldia escrava(…) 

Muitos cabeças dos levantes intitulavam-se reis e rainhas(…)havia uma mentalidade 

monarquista, por assim dizer(…), que parece ter sido recriação de conceções africanas 

de liderança” (ibidem, p. 32). Este historiador realça ainda a atuação dos forros88, ou seja, 

 
88 Sucede que os “forros (…) podiam se encontrar dos dois lados da peleia. Eram por exemplo bons 

capitães-de-mato. (…). Em 1831(…) os escravos do engenho Genipapo mataram um feitor que era forro, 

mas correu a suspeita de que se teriam levantado por estímulo de “negros [libertos] do Recife vendedores 

de miudezas” segundo escreveu o senhor daqueles engenho” (Reis, 1996, p.35). Esta passagem,  longe de 

ser realidade exclusiva do Brasil, mostra que negros e mulatos perseguiram negros assim como ameríndios 
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os escravos libertos que tiveram um “papel político relevante nos movimentos de 

escravos…e contra estes” (ibidem, p.35).  

 Consideramos que a resistência escrava deve ser analisada holisticamente, 

conjugando as suas inúmeras formas, que fomos descrevendo desde as, aparentemente, 

mais inofensivas até às mais subversivas que ocorreram em todas as Américas e Caraíbas. 

Olhadas desse ponto de vista totalizante julgamos possível descobrir nos tipos de 

resistência potencial de desgaste e lenta corrosão desagregadora a, partir de dentro, dos 

sistemas escravistas. Mas como bem salienta Blackburn mesmo “the most heroic 

dimensions of slave resistance usually had some relationship to strategies of survival”. 

(Blackburn, 1998, p. 349). É importante ressalvar que independentemente de apurar do 

sucesso ou insucesso da insubordinação dos escravos e a intenção subjacente em tais atos 

enquadráveis como resistência, o mais importante é terem sido indício da 

consciencialização (e repúdio) do seu insustentável cativeiro. Consciência refletida nos 

vários tipos de resistência que acompanharam os séculos em que persistiu o tráfico 

negreiro atlântico e subsequente escravidão nas Américas. Por isso, e independentemente 

da forma que assuma, a resistência é a expressão de que grande parte dos escravos não se 

resignaram e acomodaram às condições que lhes foram impostas. E mesmo quando eram, 

na maioria das vezes, derrotados nas rebeliões ou suas tentativas “os escravos rebeldes 

marcariam limites além dos quais seus opressores não seriam obedecidos” (Reis, 1996, 

p. 35). 

1.4. Culturas de subsistência e economias informais escravas 

 No subcapítulo anterior referimos que, da perspetiva dos escravos, as fugas 

temporárias visavam, por vezes, o melhoramento das condições de trabalho, através de 

 
foram convertidos em perseguidores de escravos fugitivos. E destaca, especialmente, como os sistemas 

coloniais escravistas, com as suas categorizações sociais, provocaram ruturas nas relações entre negros 

escravos, população livre de cor, indígenas e, é claro, com os brancos, enquanto elite dominante. Assim se 

foram erigindo barreiras pela estratificação social, como ocorreu, por exemplo, no México, na América 

Espanhola, com o sistema de castas, mais uma expressão da colonialidade do poder. Ferro (1997) atenta ao 

facto das sociedades coloniais fomentarem divisionismos como “the gap grey between the blacks engaged 

in hoeing and cultivation and the “talented” or “day-worker” blacks, with the latter trying to merge with 

the class of free slaves” (p.110) 
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um processo negocial entre escravos e senhores. Os escravos africanos apesar de viverem 

enquadrados em ambiente hostil e repressivo procuraram espaços que lhes permitissem 

recuperar alguma independência face aos seus proprietários89. 

Sendo a escravatura uma forma de trabalho coercitivo, foi o melhoramento das condições 

do exercício desse trabalho que enformou o conflito entre escravos e proprietários, com 

interesses opoentes e concorrentes. Berlin e Morgan (1993) analisam as culturas de 

subsistência e economias informais dos escravos considerando que “the exploitation 

entailed in the appropriation of the slaves labor provides only the barest outline to the 

lives slaves lived. Most elementally, the work of slaves divides into that done for the 

master and that done for themselves.” (p.2). Com efeito, existiam duas economias 

interrelacionadas e sobrepostas, uma prevalecente, aquela organizada pelos e para os 

senhores e outra, a dos escravos, condicionada pelos proprietários. O trabalho extraído 

“ from slaves by their owners occupied most of the slaves laboring time and thus 

inescapably circumscribed the lives of enslaved people.” (ibidem). Apesar da inevitável 

prevalência da economia dos senhores, os escravos foram capazes de incrementar uma 

economia paralela à dominante, com atividades económicas independentes, denominada 

de “slaves economy” e/ou “peasant breach” (ou brecha/fenda camponesa). Ainda na 

esteira de Berlin e Morgan, com o surgimento dessas economias informais os escravos 

desafiavam a autoridade dos proprietários e (re)adquiriam parte do controlo da sua vida 

“[b]y producing food for themselves and for others, tending cash crops, raising livestock, 

manufacturing finished goods, marketing their own products, consuming and saving the 

proceeds, and bequeathing property to their descendants” (ibidem p.3).90  Mas para que 

 
89 Nas sociedades escravistas onde vigorava, como vimos, um sistema de controlo pela violência sobre os 

escravos, o medo e incerteza atingiam níveis que não eram comparáveis em nenhum outro tipo de relações 

laborais nas Américas (Klein, 1986). 
90 De acordo  Laviña (2011), também na América Espanhola, uma das estratégias mais habituais dos 

senhores  para submeter os escravos ao seu poder era através da concessão “de conucos en los que el esclavo 

obteniam algunos alimentos com los que completaban su dieta o intercambiaban por otros produtos. Com 

la césion de estas tierras por parte de los propietarios se pretendian dos objetivos, por un lado ahorro de 

coste de mantenimiento de los esclavos, teníam verduras, frutas frescas e incluso algun animal de corral, 

y por outro lado, el esclavo debia sentirse vinculado a la tierra por el disfrute de esta parcela. Se suponia 

que esta dependência con la tierra evitaba las fugas porque nadie dejaria una parcela en la que había 

investido tiempo. Esta situacíon fue aprovechada por los esclavos para obtener una mayor independencia 

respecto a los proprietários(…). Com el produto de las ventas del conuco los esclavos ahorraban para 
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estas atividades autónomas pudessem existir era necessária “conciliação” de interesses 

entre escravos e proprietários.  

Bryan Edwards um político escravista, observador da Jamaica do século XVIII, 

preocupado com importância das colónias inglesas nas Caraíbas tecia, então, observações 

acerca da culturas de subsistência disseminadas naquela ilha:  

“The practise which prevails in Jamaica of giving the Negroes lands to cultivate, 

from the produce of which they are expected to maintain themselves (...) is 

universally allowed to be judicious and beneficial ; producing a happy coalition 

of interests between the master and the slave(...) The Negro who has acquired by 

his own labour a property in his master's land, has much to lose and is therefore 

lefts inclined to desert his work. He earns a little money, by which he is enabled 

to indulge himfelf in fine clothes on holydays, and gratify his palate with salted 

meats and other provisions that otherwise he could not obtain and the proprietor 

is eased in a great measure, of the expense of feeding him.(...)”  (Edwards, 1801, 

pp.160-161) 

 

Este fragmento destaca os benefícios recíprocos para ambas as partes, preponderando, na 

perspetiva do narrador, os interesses para os proprietários. O autor prossegue enunciando 

esses benefícios, já que os escravos 

 “having quicker and better returns, they raise provisions in abundance, not only 

for their own use, but also a great surplus to sell. The misfortune is, they trust 

more to plantain groves, corn and other vegetables, that are liable to be destroyed 

by storms, than to what are called ground provisions such as yams, eddoes, 

potatoes (…)and other esculent roots, all which are out of the reach of 

hurricanes ; but prudence is a term that has no place in the Negro-vocabulary.” 

(ibidem, pp.161-162)91  

 

 Fica patente através desta fonte, por um lado, a autonomia que os escravos dispunham 

nesses espaços, onde selecionavam por si o tipo de cultivo a que se iriam dedicar e, por 

outro lado, a desconfiança preconceituosa de Edwards face às escolhas, em autonomia, 

 
comprar la libertad própria o de los hijos. Es cierto que el conuco propiciaba vínculos entre los hombres 

y la tierra y que las fugas eran menores, pero tambien es cierto que, en el caso de Venezuela, donde los 

esclavos cultivaban cacao en arboledillas se convertian en semi libres, en casi independientes, y que la 

alteration de la situacion provocaba levantamentos.” (p. 21, subl. nosso). 
91 Ainda neste documento,  Edwards vem destacar que “the Slave Act of Jamaica obliges, under a 

penalty, every proprietor of lands to keep properly cultivated in ground-provisions, one acre for every ten 

Negroes, exclusive of the Negro grounds” (p.162). Denota-se neste tipo de legislação que as autoridades 

governamentais consideravam esta instituição como benéfica ao sistema colonial, e, nessa medida, 

incentivavam a sua difusão. 
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dos escravos. A descrição mostra como se organizava o cultivo autónomo e a economia 

informal (de modo a não interferir com a época das colheitas) e o controlo exercido pelos 

proprietários: 

“the Negroes are allowed one day in a fort'night, except in time of crop, besides 

Sundays and holydays, for cultivating their grounds and carrying their provisions 

to market. Some of them find time on these days, besides saisirig provisions, to 

make a new coarse manufactures, such as mats for beds, bark ropes of a strong 

and durable texture, wicker chairs and baskets, earthen jars, pans, &c for all 

which they find a ready sale; (…)The most industrious of the Negroes do not, I 

believe, employ more than sixteen hours in a month in the cultivation of their own 

provision gardens (leaving all further care of them to the beneficence of nature) 

and in favorable seasons this is sufficient. Sunday is their day of market(...) In 

Jamaica it is supposed that upwards of 10,000 assemble every Sunday morning 

in the market of Kingston, where they barter their provisions, &c. for salted beef 

and pork, or fine linen and ornaments for their wives and children. I do not believe 

that an instance can be produced of a master's interfering with his Negroes in 

their peculium thus acquired. They are permitted also to dispose at their deaths 

of what little property they possess; and even to bequeath their grounds or 

gardens to such of their fellow slaves as they think proper. These principles are 

so well established, that whenever it is found convenient for the owner to exchange 

the negro grounds for other lands, the Negroes must be satisfied, in money or 

otherwise, before the exchange takes place. It is universally the practice. (subl. 

nossos)92.  (ibidem, pp.162 g) -163) 

 

Berlin e Morgan (1993) entendem as culturas de subsistência como reflexo da cultura dos 

escravos, salientando que o trabalho era base ideológica e material para as instituições e 

crenças dos escravos. Por isso, estes autores defendem que “the legacy of slavery cannot 

be understood without a full appreciation of the way in which slaves worked” (p .3).  

Na análise das culturas de subsistência e economias informais dos escravos, um pouco 

por todas as Américas, não podemos deixar de considerar que aquelas nasceram e 

desenvolveram-se no interior dos complexos de plantações, sendo para isso 

imprescindível a tolerância dos senhores para cederem porções de terra para usufruto 

exclusivo dos escravos, condescendência que se prendia em grande medida, como a 

narrativa de Edwards confirma, com a redução dos custos de produção, mormente 

 
92 nota: nos trechos citados do documento original, alguma grafia inglesa, datada do início do século XIX, 

foi adaptada pela autora para facilitação da leitura. 
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despesas com a alimentação dos escravos. Em relação aos escravos essa autonomia 

conferia-lhes alguma independência, como aquela fonte também revela, face ao apertado 

controlo dos proprietários e feitores, sendo necessária uma contínua negociação93, 

mediante a qual se definia maior ou menor amplitude de tais espaços autonómicos. 

Claramente, entre escravos e proprietários a negociação não ocorria entre iguais. E as 

vantagens para os proprietários teriam de ser-lhes evidentes, estimulando-os a conceder 

ao escravo o usufruto de porção de terra, normalmente a menos fértil. Outro dos 

benefícios era persuadir o escravo a sentir-se mais vinculado ao local (como também se 

depreende das observações aduzidas por Edwards) o que preveniria possíveis fugas.  

Para Mintz (2003) devemos ter em conta que  parte significativa dos alimentos e sustento 

dos escravos eram produzidos por eles e 

“em muitos casos eles também produziam uma boa parte dos produtos 

consumidos pelas populações livres das sociedades de plantação.(…)obrigando 

ou autorizando os escravos a plantar culturas de subsistência, os plantadores 

tinham que avaliar o valor da terra ocupada pela cana-de-açúcar contra o seu 

valor quando ocupada com culturas alimentícias. Normalmente os terrenos das 

encostas e áreas mais pobres estavam sendo utilizadas para as culturas de 

subsistência.” (p. 134).  

 

Este autor analisa a existência de “brecha” agrícola e mercantil numa linha de proto 

campesinato escravo (Guimarães, 2009, p. 169). Sidney Mintz refere consequências 

importantes destas culturas, exemplificando com a Jamaica e São Domingos e, em geral, 

verificadas nas demais sociedades caribenhas, defendendo que  

“onde tal prática existiu ela levou (…)à produção de alimentos além da quantia 

que os próprios produtores poderiam consumir. (…)Desse modo, os escravos 

foram capazes de transformar o que havia começado como uma forma 

coercitiva, numa outra coisa: quando um escravo vendia parte da sua produção, 

isso significava uma “brecha radical” no modo de produção escravista. 

 
93 Ira Berlin e Philip Morgan colocam em evidência a “continuous struggle and endless negotiation(…) 

Such agreements gained force over time, but they remained inherently unstable. Slaves accepted them only 

as curtailing exploitation; for the slave, such agreements defined an outer limit, beyond which they would 

not be driven. In contrast, masters accepted them only as evidence of their dominance. (…)by insisting on 

what could not be denied, slaves limited the exploitation to which they might be subjected, while by 

accepting what could not be prevented, masters enhanced their claim to the slaves labor” (Berlin,  Morgan, 

1993, p.6). Para estes historiadores as culturas de subsistência e economia informal dos escravos procedem 

do antagonismo entre escravos e proprietários e só podem ser compreendidas no interior desse contexto de 

conflito incessante (ibidem). 
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(…)[q]uando o escravo produz alimentos para si e sua família, ele acrescenta 

uma produção para o uso direto ao panorama econômico de sua posição 

estrutural. E quando ele acrescenta a venda do seu próprio produto, ele 

acrescenta ainda um outro –algo contrário – elemento à realidade da escravidão 

antilhana. Quando ele compra, com o dinheiro que ele ganha vendendo seus 

produtos, ele acrescenta mais um elemento de tipo contraditório. E quando – 

como era o caso nestas sociedades – ele abastece as classes livres dentro das 

sociedades escravistas, isso acrescenta ainda outro elemento.” (Mintz, 2003, 

p.138, neg. e subl. nosso)94. 

 

 Sucede que o poder de negociação do escravo ampliava-se sempre que a vulnerabilidade 

do senhor era maior e alguns dos pontos de fragilidade daquele advinham dos diferentes 

regimes produtivos. Para se entenderem as economias informais dos escravos é, portanto, 

importante conhecer da economia dos senhores, a natureza da mão de obra, as exigências 

de determinado tipo de cultivo, a organização da produção e os ritmos sazonais das 

colheitas ( Berlin,  Morgan, 1993).  

Entre 1750 e 1800, nas Caraíbas britânicas, o tamanho médio das parcelas de terrenos 

disponibilizadas aos escravos quase duplicaram. No início do século XIX, os escravos 

nas sociedades das Caraíbas tinham também disponíveis os sábados- para além do já 

tradicional domingo- para trabalharem nos “seus” terrenos.  A este fomento de tempo, 

para os escravos investirem nas culturas de subsistência, não foi alheia a abolição do 

tráfico de escravos de africanos, as quebras no comércio que resultaram das guerras 

napoleónicas e a campanha dos abolicionistas na metrópole pelo melhoramento das 

condições dos escravos nas colónias britânicas. (ibidem). Para os escravos era muito 

importante o controlo que poderiam obter sobre o seu tempo de trabalho o que viabilizaria 

a “some minority of slaves to achieve a fuller development of their talents and 

abilities.(…)It was no accident that many of the leaders of slave rebellions and other 

political and social movements came from autonomous slaves.” (Klein, 1986, pp.166-

167). Algumas ocupações permitiam aos escravos africanos ser especialmente 

independentes. Exemplificativamente no século XVIII, nas plantações de café em São 

 
94 Mintz chama, oportunamente, a atenção de que “o desenvolvimento de tais instituições dentro do contexto 

da escravidão sugere que os nossos conceitos de liberdade e falta de liberdade são provavelmente estreitos 

demais.” (Mintz, 2003, p.140).   
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Domingos, e também no Brasil do início do século XIX, “muleteers who carried the crop 

to market were considered a particularly lively group and were thought to be “kings” of 

the slave force, as the french literature defined them” (ibidem).  

Quer na América Ibérica e, em menor extensão, nas colónias francesas,  

 

“slaves were allowed to keep the surplus from their won gardens on the 

plantations or were permitted to keep their earnings above rental if they were 

negros de ganho or rented slaves. (…)To allow personal property for slaves made 

economic sense. It provided incentives for labor and often permitted owners to 

reduce their own maintenance costs. But it also did give slaves the cash with which 

to purchase their freedom independent of the will of the master. It was this legal 

right which was so effective in the case of Cuba and Brazil in guaranteeing the 

growth of a major free colored population well before the period of emancipation.  

(ibidem, p. 194, subl. nosso)95.  

 

Desta feita, observemos mais de perto como os escravos na América do Norte, do sul 

escravista das treze colónias, e depois enquanto EUA, desenvolveram os espaços de 

autonomia que temos vindo a enunciar. Wood (1990) apresenta um estudo sobre as 

economias informais dos escravos no “lowcountry” (região costeira) da Geórgia, 

afirmando que ainda antes da Revolução Americana existia já um conjunto variado de 

atividades económicas “informais” envolvendo escravos, homens e mulheres, quer como 

produtores quer como consumidores. Porém, os proprietários dos escravos estavam 

cientes dos riscos que tais culturas de subsistência envolviam para o sistema escravista já 

que “in effect forcing slaves to spend as much time as the task system permitted working 

on their own behalf, helped foster the development of what many whites, including many 

planters, eventually came to regard as an unacceptably dangerous degree of black self-

determination” (Wood, 1990, p.314, subl. nosso).  

 
95 Mediante o exposto, também no Brasil colónia existiu a “brecha/fenda camponesa” dos escravos, termo 

cunhado por Tadeusz Lepkowski e retomado nos finais da década de setenta do século XX por Ciro 

Cardoso. Porém, Cardoso, em 1987, afasta-se da ideia de “fenda” e particularmente de “camponesa”, 

aproximando-se da terminologia historiográfica dos EUA de economias internas ou informais (Guimarães, 

2009). Os investigadores, na linha de E.P. Thompson, destacam que “a prática da economia autônoma dos 

cativos estabeleceu entre senhores e escravos um acordo consuetudinário que garantiu aos cativos certos 

“direitos”, de fato e às vezes de direito, alguns dos quais chegam a ser positivados. Infringir esses direitos 

trazia consigo a iminência de alguma forma de conflito” (ibidem, pp. 172-173, subl. nosso). 
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Em alguns domínios a posição de negociação dos escravos estava fortalecida, 

particularmente no final do século XVIII, quando os escravos conseguiram monopolizar 

o fornecimento “of certain foodstuffs, but notably poultry, eggs, dairy products and fish 

that, in the towns at any rate, white consumers had little choice but to pay the prices 

demanded or go without” (ibidem, p.316). Alguns escravos das plantações tinham 

suficiente confiança do seu proprietário ao ponto deste lhes permitir “to be employed on 

a regular basis as “Market Men” and “Market Women” and, by the late eighteenth 

century, the Lowcountry’s urban markets were dominated by black vendors” (ibidem, p. 

317). Na verdade, por esta altura alguns brancos sentiam-se muito incomodados com a 

monopolização daquele mercado pelos vendedores escravos, chegando ao ponto de em 

“1792, 1795 and again in 1812 the Savanah City Council passed ordinances attempting 

to stamp out this practice.” (ibidem). Daqui se infere que estas economias informais 

assumiram dimensão suficientemente capaz de competir com os interesses da população 

livre. Na realidade, o debate e desconfiança que as economias informais vinham 

suscitando em Savannah mostram  

“[c]onflicting white economic interests, and often sheer white indifference, 

combined with the unquenchable aspirations of black men and women to shape 

their own lives to ensure that this would be so. Ultimately, perhaps, by 1830s all 

that many whites really wanted, and all that they could realistically hope for, was 

the containment rather than the complete suppression of the “informal” slave 

economies which had taken such deep root in Lowcountry Georgia” (ibidem, p. 

326, subl. nosso). 

 

Também em Chesapeake, na Virgínia, muitos escravos “produced at least some 

tobacco(…) In South Carolina and Georgia low country slaves grew rice on their own 

grounds, while in up country they turned to the production of “Mexican” short-staple 

cotton on a large scale”(ibidem). De facto, no Sul escravista dos EUA, ainda no período 

precedente à guerra civil, havia produção própria dos escravos orientada para a 

comercialização, e os plantadores não demonstravam especial preocupação com a 

potencial concorrência daquela produção em relação à sua própria produção.  

De modo diverso, nas Caraíbas britânicas a situação era distinta. Os escravos nos seus 

terrenos provisionais também cultivavam produtos que a economia dominante dos 
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senhores exportava, como por exemplo gengibre, óleo de nozes. Todavia, estava-lhes 

vedado o cultivo da cultura de principal – a do açúcar –. Ora,  

“the prohibition of sugar cultivation suggest, slaveholders disliked and generally 

discouraged the direct competition of slaves, fearful that slaves would steal from 

their fields. Although the belief that slaves were naturally thieves was rooted more 

in their masters ideology than the slaves reality, thievery did play an important 

role in slaves economy. Many slaves held, as a matter of principle, that their 

masters property was their own(…)Goods removed from masters field and house 

commonly found their way to market and added to slaves resources.” (Berlin,  

Morgan, 1993, p.30). 

 

 Os escravos não se limitavam a cultivar a porção de terra que lhes era facultada. Também 

produziam outros artigos como cestos, cordas, canoas, coleiras para cavalos, mobiliário, 

entre muitos outros artigos artesanais que destinavam para venda, sendo produtos que 

estimulavam a criatividade dos escravos e, desse modo, enriqueciam material e 

intelectualmente a sua vida. As vendas não eram apenas efetuadas nos mercados, uma 

vez que os escravos vendiam os seus produtos “to their masters, fellow slaves, and 

neighboring nonslaveholders. Occasionally, they exported their produce. Slave 

controlled markets – generally called Sunday markets no matter what day of the week 

they convened – became significant social and economic institutions in nearly every slave 

society” (ibidem, p. 32 subl. nosso). Efetivamente, os dias de mercado para os escravos 

eram a extensão mais alargada desse espaço autonómico, fazendo parte do processo de 

redefinição dos interesses específicos dos escravos que se iniciara com o cultivo de jardins 

e terrenos para agricultura de subsistência e que se exponenciava nesses dias. Eram 

momentos semanais que permitiam aos escravos das plantações suplantar o ambiente 

restritivo desses complexos, interagir com pessoas livres de cor, com brancos, sendo 

muito mais do que uma oportunidade para comerciar os seus produtos. Nessa interação 

os escravos podiam dialogar, partilhar ideias, (re)afirmarem-se, afinal, como seres 

humanos, pelo menos, naqueles momentos igualando-se aos demais! Como se expôs, os 

plantadores antecipavam potencial subversivo na economia informal dos escravos.  

Mas, e reconvocando o paradoxo que enunciamos na base da existência das economias 

informais dos escravos, os proprietários necessitavam igualmente deste mecanismo por 
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constituir uma “válvula de escape” de um sistema escravista assente na persistência da 

ameaça de coerção, violência e domínio sobre os escravos96. Cremos poder dizer a este 

respeito que existiu uma manipulação “consentida” sobre os escravos, estando estes 

plenamente cientes dela e sabendo-a potencialmente vantajosa para si, se habilmente 

aproveitada. Como bem sintetizam Berlin e Morgan (1993), 

 “the slaves economy made slaves complicit in their own opression, it also 

imposed limits on the masters rights. Slave owners viewed the slaves economy as 

antithetical to their own economic ambitions. Transforming the master-slave 

relation to one approximating that buyer and seller or employer and employee – 

negotiating and consent replacing fiat and coercion- menaced the slave system 

(…)allowing slaves to articulate their own interests through independent 

economic activities sowed the seeds of subversion and ultimately threatened their 

rule” (p.41, subl. nosso).  

 

Observemos mais um caso exemplar do agenciar escravo, ocorrido em Martinica, colónia 

francesa nas Caraíbas e a sua potencialidade em redefinir a organização do sistema 

escravista. Ali, os escravos apropriaram-se de mais tempo para as suas atividades, 

obrigando a que os plantadores alterassem o sistema de produção “from the gang to the 

task system, so that when slaves failed to complete their assignments, slaveholders could 

reclaim their free Saturdays. The slaves initiative provokes a response from the owners, 

which shifted the terrain on which the struggle was fought, if not the nature of the struggle 

itself” (ibidem, p.43). Enxerga-se, assim, o modo como o processo de negociação ia 

obrigando a cedências mútuas. Resulta claro que, e de suprema relevância nas culturas de 

subsistência e economias delas decorrentes, os escravos a partir dessa autonomia 

negociada foram fundando “beliefs about the centrality of labor to their own worth and 

 
96Há, contudo, que mencionar que nem todos os escravos das plantações participaram nas economias 

informais. Alguns escravos recusavam essa participação, “not merely because of the extra work 

independent production entailed or because masters reduced rations to the extent that slaves could freed 

themselves, but because participation tacitly acknowledged the owner’s authority” (Berlin, Morgan, 1993, 

p.38-39). E essa recusa poderia advir também do facto de, em muitos casos, os resultados alcançáveis não 

serem os desejados pelos escravos porque, com efeito, “no matter how hard they labored, their 

participation in the slaves economy did not garantee them a better life (…) Provision grounds, by their very 

nature, were located on waste land, far from the slave quarter(…)Participation in the slaves economy thus 

did not necessarily make slaves healthier, longer-lived, or more fecund.(…)The natural increase of a slave 

population cannot be linked directly to the slaves participation in a system of independent economic 

production.” (ibidem) 
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the significance of property to their own independence grew out of their experience of 

workers – and particularly out of their independent labor” (ibidem, p. 44, subl. nosso). 

Perspetivamos, pois, as culturas de subsistência e economias informais como os espaços 

mais próximos da liberdade que, dentro do sistema escravista, os escravos podiam almejar 

implicando, porém, cedências inevitáveis, como em qualquer negociação, ainda que nesta 

existisse um grande desequilíbrio de poder entre as partes, facto que ainda mais valoriza 

a capacidade e empenho dos escravos na obtenção e manutenção desses espaços. Uma 

autonomia e liberdade que se ancorava já em torno da propriedade agrária97.  Com a 

possibilidade dos escravos, por si, projetarem e planearem o uso que fariam de 

determinada porção de terra, o tempo que também conquistaram pela via negocial para 

dedicarem a essa terra, viabilizou que paulatina e simultaneamente fossem concebendo a 

ideia de terra como pertença, em resultado da exploração produtiva que dela faziam. 

Decorre que uma das peculiaridades mais interessantes das culturas de subsistência e 

economias informais dos escravos provém do facto de não sendo externas ao sistema 

escravista, pelo contrário, sendo suas emanações, determinadas e por aquele 

condicionadas, ao mesmo tempo são “microssistema” que contende com a ideologia 

escravista. Os escravos souberam aproveitar e incrementar esses mecanismos em seu 

benefício, mesmo sendo a parte inequivocamente mais vulnerável na negociação. 

Institutos gerados dentro de estruturas de submissão e exploração visando, num primeiro 

momento, responder a interesses dos proprietários evoluem e reconfiguraram-se, por ação 

dos escravos, em espaços de abertura para os africanos face a essa dominação. Afinal, é 

nestes espaços que os escravos vão desenvolvendo o apego à propriedade, ao trabalho 

recompensado, criando um entendimento do que é ser livre. 

Nestes lugares de autonomia nascidos nas plantações e que se estendiam para fora delas, 

os escravos foram dando significado a uma liberdade que não era apenas afeta à luta pela 

sobrevivência e que tantas vezes se expressava na fuga.  

 
97 Concedemos que à conceção de liberdade construída pelos escravos nestes espaços não terá sido 

indiferente a internalização dos valores da sociedade dominante, desde logo, porque naquela o direito de 

propriedade, no século XVIII, assumia-se como faceta inalienável da liberdade, como mais à frente 

explanaremos. 
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E consequência direta do que expusemos é que as “notions of freedom, forged in the 

crucible of slavery, informed the aspirations of black people once slavery ended. The time 

slaves secured to work their own land (…)during which slaves established their priorities, 

ordered their lives, and developed their own conceptions of freedom” (ibidem, p. 45). E 

aquele entendimento que construíram acerca de alguns direitos, ainda que informais, 

como a propriedade e liberdade, direito ao trabalho pago, vai-se repercutir nas suas 

exigências no período da emancipação da escravidão, gerando descoincidências. Também 

os escravos, depois emancipados, terão na propriedade um valor essencial para 

desenvolver a sua liberdade.  
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Capítulo 2 – Os processos abolicionistas e a emancipação 

 Os movimentos abolicionistas que pugnaram pela emancipação dos escravos 

africanos, surgiram em finais de século XVIII98 (a primeira emancipação materializou-se 

em 1777 com a abolição da escravatura no estado de Vermont nos EUA99), estendendo-

se até finais do século XIX, tendo sido o Brasil, em 1888, o último país das Américas a 

abolir a escravatura (Silva, 2012, para.2). Neste capítulo analisamos os movimentos 

abolicionistas, embasados pelo liberalismo europeu, descortinando-lhes processos 

políticos distintos, com diferentes andamentos e vicissitudes consoante os países, sem 

olvidar o impacto das revoluções liberais do século XVIII. Neste longo processo 

priorizou-se a abolição do tráfico de escravos e, posteriormente, a escravatura, tendo 

prevalecido a regra do gradualismo até à emancipação. Os abolicionismos foram 

processos multicausais, permeados por inúmeras influências, com contextos diversos, 

mas inter-relacionáveis. Em termos doutrinários, foram impulsionados pela redescoberta 

do jus naturalismo, mediante o qual os direitos naturais imanentes a cada ser humano 

destacavam a liberdade como inalienável, perante os quais a escravidão era condição 

degradante e inaceitável para qualquer ser humano. Na divulgação e consolidação dessa 

renovada sensibilidade foi seminal a mobilização dos abolicionistas de Inglaterra e dos 

EUA, capazes de atrair a opinião pública, gerando o primeiro movimento social do mundo 

ocidental, que se constituiu como grupo de pressão sobre as instituições políticas. De 

destacar ainda o esforço de grupos cristãos protestantes que exultavam a dignidade do ser 

humano enquanto valor inviolável.  

Inglaterra foi pioneira na abolição do tráfico de escravos em 1807 iniciando, desde então, 

forte pressão sobre os demais países traficantes para a cessação daquele comércio e, 

posteriormente, da escravidão. Sucede que a liberdade pensada para os emancipados, 

 
98 Ainda que anteriormente tenham existido ações rejeitando a escravatura provindas de cristãos 

protestantes “quakers” - tradicionalmente detentores de escravos- antes da independência dos EUA. Assim, 

“[t]he world first indisputed abolitionist document is a Quaker petition against slavery published by the 

Germantown. Pennsylvania Friends (consisting of Quakers and Mennomites) in 1688. (…)isolated 

instances highlight the degree to which abolitionism was an idea that needed to be disseminated by 

language in a movement that could lead to political action” (Stauffer, 2012, p.5) 
99 Dezanove escravos foram imediatamente libertados pela constituição do Vermont em 1777 (Berlin, 2015) 
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como salientaremos, teve uma construção, necessariamente, moldada no liberalismo 

europeu. O ideário liberal europeu tinha no direito de propriedade uma das manifestações 

maiores (senão a maior) da liberdade, um dos aspetos preponderantes que impeliu a que 

o fim da escravatura fosse gizado de modo a não melindrar os direitos de propriedade dos 

senhores sobre os seus escravos. Inclusive os direitos naturais evidenciavam tensões de 

concordância prática com outros direitos. Desta maneira, a liberdade para os emancipados 

foi uma liberdade mitigada, com muitas restrições.  

Do impacto (e interpretação) das várias experiências revolucionárias, que exaltaram os 

direitos e liberdades individuais, resultou dos abolicionismos colisão da formulação 

daqueles direitos com a perspetiva que os ex-escravos tinham gerado de liberdade. 

Daremos especial atenção aos períodos de transição entre escravatura e emancipação, 

designadamente aos regimes de aprendizagem, enquanto fase preparatória essencial, na 

perspetiva das sociedades escravistas e, particularmente, para os proprietários das 

plantações, de (re)adaptação do escravo à liberdade devido à brutalização a que fora 

submetido em cativeiro. Consideraremos as contradições existentes neste regime 

transitório vinculando a sua compreensão aos vários casos de indemnizações pagas pelos 

governos aos proprietários de escravos. Situamos esse pagamento indemnizatório, 

iminentemente, como opção do poder político, dela reverberando as conceções liberais e 

utilitaristas da época, que não contemplavam idêntico mecanismo ressarcitório para os 

emancipados no sentido de auxiliar a sua integração na respetiva sociedade. Veremos que 

não existiu caminho comum entre o fim da escravatura e apoio financeiro para os ex-

escravos.  

Para aferirmos o modo como os emancipados foram (ou não) integrados no pós-

emancipação, analisaremos alguns aspetos das colónias britânicas nas Caraíbas, dos 

EUA, Brasil e Portugal, que conjugando diferentes mecanismos e estatutos jurídicos que 

aí surgiram postergaram a cabal libertação dos escravos. 

Visamos também compreender  de que forma as ideias, de finais do século XIX e início 

do século XX, do “racialismo científico” vieram dar corpo teórico à estrutura prévia 
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racialmente categorizada das sociedades coloniais escravistas, que elucidamos no 

capítulo 1, através da construção (pseudo) científica de raça. 

O contexto em que se desenvolveu o abolicionismo foi já em época  em que o trabalho 

livre era tido como mais produtivo e eficiente do que o trabalho escravo, correspondendo 

ao abandono de  doutrinas comerciais mercantilistas que vigoraram durante séculos, 

adotando-se o comércio livre. Entráramos, pois, num imperialismo distinto, mas com 

continuidades face ao anterior, no que ao nosso estudo importa. Este novo imperialismo, 

de finais do século XIX e início do século XX, caracterizou-se por um capitalismo 

maturado e endurentado, com as potências europeias incessantemente a procurar novos 

mercados para potencializar lucros. Foi período onde surgiram os nacionalismos 

europeus, e o aparecimento de novas potências na Europa, após a reunificação da Bélgica 

e Alemanha, que se juntarão às potências europeias colonizadoras das Américas para 

protagonizarem a “corrida para África”. Corrida essa que marcou a colonização do 

continente africano pelas potências ocidentais num brevíssimo espaço de tempo. Neste 

contexto, os africanos foram novamente percecionados como primitivos selvagens, a 

quem o europeu levaria a salvação, desta feita mais pela doutrinação através do valor do 

trabalho do que pela evangelização cristã. Desvelamos, nesta fase, regimes de trabalho 

forçado instaurados nas colónias africanas semelhantes, ou mesmo sucedâneos, da 

escravidão, sendo, todavia, eufemística e oportunamente designados de forma diversa.   

2.1 Causas dos abolicionismos e conceção de liberdade subjacente 

 Os abolicionismos tiveram substrato doutrinário colocado em prática nos 

processos políticos que lhes deram marcha. Doutrinalmente podemos dizer que o 

“abolicionismo foi um discurso de ruptura por ter decretado pela primeira vez, na 

história da cultura ocidental, a insustentabilidade moral de manter determinados homens 

reduzidos à condição de coisas, apropriáveis por outros homens” (Silva, 2012, para.1). 

O abolicionismo do século XIX pode também ser visto como o primeiro movimento de 

massas do mundo ocidental (constituído primeiramente pela abolição do tráfico de 

escravos e depois pela abolição da escravatura), organizado no plano internacional e com 
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o objetivo de defender os direitos do ser humano (Petré-Grenouille, 2008)100. 

Acompanhamos a caracterização do abolicionismo enquanto movimento transnacional, 

no qual a Inglaterra foi o país que teve papel central dinamizador nesse espaço 

internacional. Entendemos, contudo, que o termo abolicionismos aponta melhor para a 

diversidade de processos pluridimensionais em sociedades distintas, que se prolongaram 

por mais de cem anos. O fio condutor doutrinal do abolicionismo enquanto movimento 

transnacional fundou-se num “discurso moral, que incorporou argumentos 

economicistas, no qual se contrastavam o rendimento e a dignidade do trabalho livre, 

motivado pelo interesse individual, com a pouca rendabilidade e a natureza degradante 

do trabalho do escravo, constituído em obstáculo ao progresso da humanidade.” (Silva, 

2012, para.3). A exaltação da teoria dos direitos naturais (jus naturalismo) no final do 

século XVIII vem contraditar as justificações para a escravatura. Uma vez que sendo estes 

direitos “direitos do indivíduo antes (independentemente) da sua integração em qualquer 

contexto social ou em qualquer relação de poder e, por isso, a escravatura não era nem 

moral nem juridicamente possível. A hipótese aristotélica(…) do “escravo natural”, já 

não tinha qualquer fundamento.” (Silva, 2009, p. 254).  

O tráfico negreiro e a escravidão começavam, pois, a ser recorrentemente denunciados 

como “crimes” (ainda que não tipificados como tal na lei) nas obras, nomeadamente, de 

Condorcet em 1781101, do Abade Gregoire, por Thomas Clarkson e por Victor 

Schoelcher, todos abolicionistas. Se por um lado, aquele quadro doutrinário que inspirou 

os abolicionismos fundava-se no liberalismo europeu do século XVIII102 (que atingiu o 

 
100Petré-Grenouille refere que desde a origem foi “l’abolitionisme entendu comme mouvement(…) 

international et internationaliste. En 1784, Necker pense que l’abolition est necessaire mais qu’aucun pays 

ne peut seul la mettre en oeuvre et qu’une collaboration entre États est donc indispensable” (Pétré-

Grenouilleau, 2008, p.6). Este autor ressalta que os movimentos abolicionistas na Europa continental 

tiveram uma dimensão fundamentalmente reformista para um projeto radicalmente novo que era o de abolir 

o sistema escravista. O método para alcançar esse fim é aparentemente paradoxal com a radicalidade do 

projeto, uma vez que a finalidade seria atingida através da mobilização das elites e das massas, da pressão 

junto dos Estados e por via de reformas legais progressivas (Pétré-Grenouilleau, 2008) 
101 ver “Réflexions sur l'esclavage des nègres” publicado em 1781. 
102 Em 1776, a publicação do livro “Riqueza das Nações” de Adam Smith, iniciador da escola clássica da 

economia política, torna-se obra seminal, que influenciou a argumentação anti-escravatura do ponto de 

vista económico, ao estabelecer que o trabalho escravo para além de desincentivar a inovação, era mais 

caro e menos produtivo do que o trabalho livre. Mas Smith estabelecia exceção importante: o trabalho 

escravo era rentável nas plantações açucareiras e de tabaco das Caraíbas. À época, em geral, houve consenso 
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auge enquanto doutrina política no século XIX) projetando os ideais iluministas como a 

supremacia da razão e secularismo, por outro lado, também assentou no discurso religioso 

de cristãos evangélicos designadamente os quakers, quer em Inglaterra quer nos EUA103. 

Tais grupos infundiam no combate à escravatura a questão do pecado e da culpa dos que 

a ela se dedicavam. A escravidão era apresentada como condição não coincidente com a 

dignidade do ser humano, e esses setores religiosos baseavam-se num forte apelo 

humanitário onde predominava o espírito de missão evangélica, o que contribuiu para que 

a mensagem alcançasse públicos heterogéneos, atingindo a adesão e militância pública 

que veio a alcançar. Contudo, como recorda Marques (2006) 

 “a motivação original dos quakers e outros abolicionistas britânicos e norte-

americanos era de natureza religiosa e moral. Mas não deve esquecer-se que 

muitos dos primeiros abolicionistas eram comerciantes prósperos, fundadores e 

gestores de importantes firmas no sector mineiro ou nas indústrias, na banca, nos 

seguros, nos transportes.(…)Na sua visão do mundo, humanitarismo religioso e 

interesse económico ligavam-se estreitamente e a libertação do escravo negro – 

a maior das boas acções– era vista como algo que, por retribuição traria consigo 

correspondente prosperidade material.” (pp. 673-674, subl. nosso). 

 

 Há ainda que adicionar o facto do pensamento secular ilustrado transmitiu “mixed 

messages on slavery and race.(…)Such great figures as Voltaire, Hume and 

(…)Immanuel Kant (…)asserted the natural inferiority of negroes to whites.”(Davis, 

2009, p.262). É mister, diante isso, compreender no que consistia a liberdade formulada 

pelo liberalismo europeu. Sobretudo, era uma liberdade que  

“dialogava com outros direitos, como(…) a igualdade e a propriedade. Esta 

última ocupava para alguns um lugar hegemónico no conjunto dos direitos. Para 

outros era mesmo parte da liberdade, sendo a conjugação dos dois direitos um 

motor do progresso da humanidade, porque o mesmo interesse que tornava 

rentável o trabalho livre movia o proprietário no sentido da rentabilização da sua 

propriedade, fórmula da sua realização pessoal, da satisfação do desejo humano 

 
entre os economistas de que o trabalho escravo era sempre menos produtivo comparativamente com o livre, 

mas havia dúvidas se de facto seria mais barato (Perdices de Blas, Gorostiza, 2017). 
103 Os quakers, que tinham desempenhado papel importante e até pioneiro no período colonial ao 

repudiarem o tráfico de escravos e a escravidão com base em preceitos morais e religiosos, foram depois 

ostracizados por não terem apoiado a Revolução Americana, o que levou a que no pós independência dos 

EUA perdessem influência e, consequentemente, as questões sobre escravatura passaram a ser inteiramente 

secularizadas, sem interferência de argumentos religiosos (Bergad, 2007). 
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de distinção por meio da acumulação auto-sustentada de bens.” (Silva, 2009, p. 

270, subl. nosso) 

 

 Sucede que este ideal harmonioso entre propriedade e liberdade era  desestabilizado pela 

questão da escravidão104 na medida em que  

“a propriedade (adquirida) do escravo pelo senhor colidia com a liberdade 

original (de si mesmo, do seu corpo) - do escravo. Como a protecção da 

propriedade constituía outro dos fins do poder político, a equação podia 

funcionar tanto a favor do escravo como do senhor. A resposta da maior parte 

dos juristas e políticos europeus tendeu para a superiorização dos- ou, pelo 

menos,- para a equivalência entre os- direitos de propriedade adquirida dos 

senhores em detrimento dos direitos de liberdade/propriedade originais do 

escravo.” (ibidem, p.271, subl. nosso)105 

 

 Eleni Varikas alerta para a necessidade de se colocar o embaraço da escravidão no âmago 

da teorização sobre a liberdade para que a partir daí possamos ter perspetiva privilegiada 

que 

“permitiria afinar a relação estreita entre a legitimação universalista, que supõe 

implícita ou explicitamente, a liberdade como direito natural e o desenvolvimento 

do racismo como modo de justificação da exceção ou da particularidade da 

escravidão(…)Interrogar as regras da liberdade do ponto de vista desses corpos 

de exceção, pensar as relações de força graças às quais chegaram até nós as 

categorias, as definições  e os conceitos sobre os quais ela repousa, é um 

exercício precioso que nos ajuda a recolocar diversamente a questão da 

liberdade: não o que é a liberdade, mas quem é livre!” (Varikas, 2015, pp.63-65, 

subl. nosso).  

 
104 A este propósito considere-se excerto de discurso de Condorcet contra a escravidão dos negros proferido 

no corpo eleitoral francês, em junho de 1789, no início da Revolução francesa: “On nous accuse d’être les 

ennemis des colons, nous le sommes seulement de l’injustice ; nous ne prétendons point qu’on attaque 

leur propriété : mais nous disons qu’un homme ne peut, à aucun titre, devenir la pro-priété d’un autre 

homme ; nous ne voulons pas détruire leurs richesses, nous voudrions seulement en épurer la source, et les 

rendre innocentes et légitimes.” (Condorcet, 1789, neg. e subl. nossos). Fica patente que mesmo um 

reconhecido abolicionista como Condorcet, membro da Sociedade dos Amigos do Negros de França, 

deixava claro que a luta que travava não se destinava a colocar em causa os direitos de propriedade, sendo 

exemplificativo do enquadramento que a conceção liberal europeia atribuía ao direito de propriedade, 

afinal, uma parte essencial da própria liberdade. Condorcet expressava, assim, a mentalidade da 

generalidade dos liberais abolicionistas do seu tempo acerca do direito de propriedade, ainda que 

defendessem a emancipação dos negros. 
105 Assim se compreenderá melhor o facto, que analisaremos mais à frente, da emancipação do escravos 

conferir aos senhores o direito a “uma indemnização – sob a forma de alguns anos mais de trabalho 

gratuito a seu favor e de uma recompensa monetária oferecida pelo Estado “libertador” – (…) direito 

reconhecido em quase todos os diplomas legislativos que aboliram a escravidão, sem que se tivessem 

levantado problemas filosóficos acerca da natureza dessa indemnização.” (Silva, 2009, p.271) 
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Esta autora entende que a experiência da abolição durante a Revolução Francesa fornece 

um dos mais poderosos exemplos da dupla dinâmica entre o direito natural e a sua 

referência a uma humanidade universal que fundou o universalismo enquanto sistema 

político. Explicitando, Eleni Varikas (1993) perfilha que 

 “[i]nspired by the mathematical logic of “Science is measurement”, the concept 

of nature in the ideology of natural right had thus a mystifying dynamics as well, 

in as much as it was grounded in the fiction of isolated, similar and therefore 

abstractly comparable individuals, and not an equal right to the definition of 

universal humanity. Hidden behind this abstract homogeneity, differences 

nevertheless re-emerged within the social antagonisms which marked the political 

process of the application of a general law, and granted emancipation a deeply 

equivocal meaning.” (p.2, subl. nosso) 

 

 Deste modo, Varikas considera que uma das maiores e prevalecentes antinomias da 

emancipação resultou da contradição entre igualdade e privilégio ou, melhor, da 

igualdade garantida na forma de privilégio (ibidem)106. 

 
106 Importa neste momento transcrever o sustentado por Silva (2009), de forma pertinentemente 

esclarecedora,: “os Direitos do Homem não foram declarados com um grau de abstracção tão amplo que 

abrangesse toda a humanidade. A Constituinte francesa de 1789, que os declarou por escrito pela 

primeira vez na história da Europa continental, teve como modelo a Declaração de Independência 

americana, que tinha omitido a natureza esclavagista da sociedade que fundava. A procura de uma 

resposta a esse problema foi adiada pela União e entregue a cada um dos Estados, que o resolveram nas 

respectivas Constituições.(…)Como tem sido sugerido nos trabalhos de Bartolomé Clavero, vocábulo 

“Homem” que se utilizava quando se convocavam os direitos fundamentais nessas Constituições não 

era sinónimo de ser humano. Segundo o autor, era uma palavra cujo sentido restrito de “homem 

branco”, de “homem europeu” pode ser captado, se se reconstituir o contexto “textual” em que essas 

Constituições foram escritas. Os direitos de todos os seres humanos não abrangidos pela fórmula “os 

homens são todos iguais”, na Declaração de direitos da Vírgínia, nasceram e afirmaram-se “contra” essa 

Declaração, tão restrita (ou diferente) era a humanidade que ela tornava sujeito das liberdades que 

consagrava.” (p.255, neg. e subl. nossos). Neste sentido também Losurdo (2011) indica que a Virginia 

desempenhou um papel central na Revolução Americana da qual foi emanada a Declaração de 

Independência dos EUA. Com efeito, “[f]orty per cent of the country’s slaves were to be found there, but 

a majority of the authors of the rebellion unleashed in the name of liberty also came from there. For thirty-

two of the United States first thirty-six years of existence, slave-owners occupied the post of president” (p. 

12). Em sentido idêntico e complementar, Morgan (2003) crê residir na Virgínia a chave explicativa de 

como os norte-americanos puderam desenvolver uma dedicação tão grande à liberdade e dignidade 

humanas, exaltadas pelos líderes da Revolução Americana e, ao mesmo tempo, incrementar e manter um 

sistema de trabalho que negava esses mesmos valores. Diz o autor que “the key puzzle, historically, does 

lie in Virginia. Virginia was the largest of the United States, in territory, in population, in influence -and 

in slaveholding.”(p. 2). Edmund Morgan sustenta que foi na Virginia, ainda enquanto primeira colónia 

inglesa na América do Norte, que a escravatura e liberdade cresceram juntas, uma apoiando a outra. 

(ibidem).  
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Acresce que o reavivar da importância dos direitos naturais colidiu com os interesses 

económicos das sociedades escravistas com economias totalmente dependentes da mão 

de obra dos escravos. Também a concessão da liberdade imediata aos escravos foi 

encarada, tendo em conta o embrutecimento a que tinham sido submetidos pela 

escravidão, como algo socialmente pernicioso. Para além disso, “[o]s escravos careciam 

de educação e de civilização e por essa razão uma abolição material da escravatura 

devia preceder a sua abolição formal.” (Silva, 2012, para.6). 

  A historiografia atinente às causas da abolição, grande parte produzida por 

académicos dos EUA, gravita em torno do papel dos britânicos e norte-americanos na 

extinção da escravatura e a partir desse pressuposto construíram as suas interpretações107. 

Neste domínio destacou-se fratura historiográfica que passamos a enunciar. Na obra  

Capitalism and Slavery, publicada em 1944108, Eric Williams veio defender a correlação 

entre o declínio da economia das Caraíbas britânicas e Inglaterra ter sido pioneira na 

abolição do tráfico de escravos, tornando irrelevante o papel dos abolicionistas e 

afastando a importância das razões humanitárias para tal decisão. Segundo o autor, estas 

razões estariam afetas a aspetos de ordem material, acentuando que a abolição se deveu 

primeiramente ao pragmatismo britânico que perante o declínio económico das Caraíbas 

deixara de ter interesse no tráfico de escravos e na escravatura109. A linha historiográfica 

de Williams foi acolhida pela maioria dos académicos durante várias décadas110 e ficou 

conhecida como a tese do declínio económico.  

 
107 Seymour Drescher reconhece que “[d]ealing with its international aspects, histories of abolition tend 

to concentrate primarily on its Anglo-American dimension as a mutually reinforcing ‘connection’, rather 

than as subject for comparative national analysis. In this context other European colonial powers are 

treated as peripherical.” (Drescher, 1999, p.35) 
108 Embora reconhecimento entre pares tenha apenas ocorrido no início da década de 1960. 
109 “As Índias Ocidentais(…) iam se tornando cada vez mais insignificantes para o capitalismo britânico, 

e isso foi de profunda importância para uma época em que a doutrina da maior rentabilidade se implantava 

no conjunto do pensamento econômico. Como escreve Burns: “Pelos critérios do imperialismo econômico, 

as colônias das Índias Ocidentais, que tinham sido um sucesso considerável em 1750, oitenta anos depois 

eram um fracasso”” (Williams, 2016, p.189) 
110 De acordo com Laird Bergad, a tese de Williams “was attractive to scholars examining slavery and 

abolition in the aftermath of World War II, when economic interpretations of historical processes became 

widespread and highly influential. In many ways William’s arguments were indeed logical as abolitionism’s 

rise in Great Britain occurred precisely when industrial revolution, capitalism, wage labor, and British 

imperial power were all expanding dynamically. However, if economic obsolescence and the declining 
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O momento de refutação desta corrente historiográfica chegaria em 1977 com a 

publicação de “Econocide. British Slavery in the era of Abolition” de Seymour Drescher. 

Este historiador, munindo-se de meios quantitativos que Williams não dispunha quando 

escreveu a sua influente obra, vem afirmar que embora todos os historiadores reconheçam 

que se verificou crise profunda no mercado do açúcar a partir de 1806, em termos quer 

de capital quer de trocas comerciais “the slave system was expanding, not declining, at 

the turn of the nineteenth century.(…)The abolitionist movement, rather than being 

encouraged by a slave trade already bled white by a precipitous decline in profitability, 

was launched at the very moment when rewards for purchasing and selling Africans were 

sustained at a high level.” (Drescher, 2010, pp. 24-30). Reconhecendo ainda assim que o 

grande contributo da tese de Williams foi o de salientar a necessidade de se olhar também 

para as mudanças económicas para se entender o abolicionismo, Drescher apresenta a sua 

interpretação para o surgimento da abolição  considerando essencial o movimento de 

massas gerado em Inglaterra, mobilizador da opinião pública. O autor afirma que o poder 

do movimento abolicionista inglês radica “in its massiveness, its ability to mobilize an 

innovative political pressure group and to demand potential economic risks which its 

members, as participants in the economy, had to be willing to share.” (ibidem p.184). 

Este posicionamento sobre a abolição sublinha o seu carácter de movimento social, 

acentuando o papel fulcral dos abolicionistas e da sua capacidade em saberem ter sido um 

grupo de pressão política. Numa linha de interpretação aproximada à de Drescher situam-

se historiadores como João Pedro Marques, assinalando que 

 “[n]a Grã-Bretanha e em certas regiões da América do Norte, a mensagem 

abolicionista colheu fortemente entre as elites e as massas, gerando um 

movimento antiescravista pujante que acabou  por se impor ao cabo de alguns 

anos de campanha política, obtendo a sua primeira vitória em 1807, com a 

abolição do tráfico de escravos. No resto dos países ocidentais, o avanço foi 

menos entusiástico ou empenhado, feito de posições mais hesitantes e ambíguas, 

mesmo entre elites ilustradas, que de toda a maneira se iam afastando do 

escravismo.” (Marques, 2006, p. 675) 

 

 
profitability of slave labor were responsible for the rise of abolitionism, Williams presented little evidence 

to support his claims.” (Bergad, 2007, p.254) 
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 Davis (1975) priorizando na sua análise a América anglo-saxónica, atenta ao facto de ser 

importante para a compreensão do abolicionismo atender-se ao seu contexto, 

nomeadamente, à época das Revoluções, adotando também a perspetiva do abolicionismo 

como movimento transnacional ainda que com contextos específicos. 

No caso de Blackburn (2013) sem esquecer, como Williams ou Brion Davis, as tensões 

derivadas da Revolução Industrial, defende que os movimentos abolicionistas deverão ser 

enquadrados num contexto mais global e compósito, considerando o modo como a 

escravatura e a abolição nas Américas se irmanaram e conexionaram. Numa visão 

multifatorial e conjugada dos vários movimentos abolicionistas, Blackburn exalta que na 

base da destruição da escravidão, assim como para a propagação e crescimento dos ideais 

abolicionistas, esteve “a byproduct of such central events in the Atlantic world as the 

American and French Revolutions, British industrialization, the Napoleonic Wars, the 

Spanish American Revolutions, the US civil war, the rise and fall of the Brazilian Empire, 

and Cuba’s protacted struggle for independence.”  (p.4).  

Por sua vez, Berlin (2015) defende que a chegada da liberdade para os escravos africanos 

foi um processo com muitos participantes, incluindo os próprios escravos e salientando a 

importância que a ação destes para a abolição. A extinção da escravatura foi menos uma 

proclamação e mais um movimento, não tanto uma ocasião, antes uma história complexa 

com múltiplos atores e narrativas. Centrando-se no caso dos EUA, o autor encontra quatro 

elementos que combinados geraram a dinâmica da abolição. O primeiro foi a prevalência 

da ação das pessoas negras, quer escravas quer livres, desde o início do processo 

emancipador aquando da Revolução Americana até à abolição da escravidão no final da 

guerra civil, na medida em que a “experience and interest placed black people at the 

center of the movement for universal freedom. Without their resistance to captivity and 

without evidence that the enslaved preferred freedom, there could be no movement 

against slavery” (p.9);  

O segundo elemento no caminho para a abolição, de acordo com este autor, é o facto de 

ao levantarem a questão da emancipação, os afro-americanos  abriram a discussão sobre 

o seu estatuto em liberdade e, consequentemente, sobre a cidadania e atributos que lhes 
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estariam destinados. Sucede que,  “[i]f black people were not to be slaves, what exactly 

would they be? (…)Black people insisted that freedom was consequence of slavery’s 

destruction” (ibidem). Quanto ao terceiro elemento  desta formulação prende-se com a 

especificidade das pessoas negras nos EUA não levantaram apenas a questão do seu 

estatuto e posição que lhes estaria destinada aquando da emancipação, “but answered it 

as well, drawing on their commitment to ideals articulated in the Declaration of 

Independence and in biblical precepts of evangelical Christianity”. Finalmente, o quarto 

elemento da dinâmica proposta sobre a abolição é determinado pela conexão entre a 

extinção da escravatura com os primeiros três elementos na história da emancipação nos 

EUA, ou seja, “derives not so much from the history of freedom as from the history of 

slavery. Undoing slavery required every bit as much brutality as the making of slavery. 

(…)Violence was inherent in the process” (ibidem, p.11)111.  

Sinha (2016), sobrevalorizando, de igual modo, o papel dos escravos na abolição, é 

perentória ao afirmar que é na resistência escrava e não no liberalismo de orientação 

burguesa que reside o “coração do movimento abolicionista”. Deste modo, 

 “[t]he actions of slave rebels and runaways, black writers and community 

leaders, did not lie outsider of but shaped abolitions and its goals.(…)The 

connection between slave resistance and abolition in the United States was 

proximate and continuous. (…) Fugitive slaves united all factions of the movement 

and led abolitionists to justify revolutionary resistance to slavery” (pp. 1-2).  

 

Também Schmidt (2007) atribui preponderância ao papel dos escravos africanos na 

emancipação face a outros fatores, defendendo que foram os escravos os primeiros que 

se opuseram à escravatura, considerando-os como os primeiros abolicionistas, logo 

 
111 Berlin olha para o longo processo de cem anos de abolição da escravatura no Atlântico como lutas 

interconexionadas, ainda que não siga a leitura historiográfica tradicional de entender o abolicionismo como 

uma marcha de progresso linear para a liberdade. Assim considera que o “Emancipation Act” emanado 

pelo parlamento britânico em 1833 não pode ser visto isoladamente face aos manifestos dos Quakers na 

década de 1750; do mesmo modo que a “Ley de Patronato” em Cuba de 1880 relaciona-se intimamente 

com a Lei Moret de 1870 em Espanha; assim como a Lei Áurea de 1888 no Brasil vincula-se ao tratado 

Anglo-Brasileiro sobre tráfico de escravos de 1826. Sem esquecer que a emancipação de milhões de 

escravos ao tempo da Guerra Civil dos EUA não pode ser lida em separado dos dezanove escravos 

libertados pela constituição do estado de Vermont em 1777 (Berlin, 2015). Cremos que esta é uma leitura 

útil pois permite-nos entrecruzar processos e perceber as estímulos e dependências que determinados 

contextos exerceram sobre outros, tornando mais percetíveis num extenso quadro temporal os avanços e 

recuos rumo à emancipação. 
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aquando da resistência e revoltas disseminadas um pouco por todas as Américas.112 

Porém, a autora não nega a influência do movimento abolicionista inglês pela sua 

capacidade em lançar campanhas de sensibilização da opinião pública, assim como a 

influência dos quakers da Pensilvânia sobre os abolicionistas ingleses que trouxeram uma 

renovação religiosa e humanista que foram também impulsos para a emancipação.  

Contra o protagonismo dos escravos nos processos abolicionistas estão historiadores 

como Marques (2010), que desvaloriza a atuação dos escravos, tornando-a insignificante 

para a concretização da abolição. Segundo este autor há uma tendência para 

sobrevalorizar o papel da resistência escrava na abolição, salientando que alguns 

historiadores substituíram o estereótipo do escravo dócil pelo estereótipo do escravo 

sempre rebelde. Critica Schmidt quando esta autora olha as manifestações de resistência 

do século XVI em diante, quer fossem de rejeição ou desespero face à escravatura  e 

independentemente da forma que assumissem, como atos para extinguir a escravidão. 

Pedro Marques defende que “with rare exceptions, it is not possible to establish a 

necessary and sufficient causal connection between slave resistance – or more 

specifically, slave rebellion -and the emancipation laws in the West” (Marques, 2010, p. 

185). Nesta linha de interpretativa, a emancipação dos escravos foi resultado da evolução 

do abolicionismo e não da resistência escrava. Acrescenta que os escravos revoltosos não 

eram contra o sistema escravista em si mesmo, antes contra a posição que ocupavam no 

interior desse sistema e que “those who claim otherwise are basing themselves less on 

profound and impartial analysis and more on a merely ideological position that seeks to 

restore dignity to the oppresses and their descendants by manipulating history” (ibidem, 

p.75)113.  

 
112 No seguimento de Schmidt, há vários historiadores que percecionam as ações de revolta dos escravos 

como impulsos decisivos para a abolição, designadamente, Hilary Beckles, Herbert Aptheker, Richard Hart. 
113 Aderem à posição de Pedro Marques, nomeadamente,  Seymour Drescher, John Thornton, Pieter Emmer. 

Também David Brion Davis segue esse posicionamento realçando o facto de ser muito provável que a 

emancipação até possa ter sido desencorajada e adiada devido a revoltas sangrentas como foi o caso da 

Revolta de São Domingos e a Revolta de Nat Turner nos EUA. Contra a interpretação de Marques está 

Robin Blackburn, destacando que tal perspetiva não considera que até meados do século XX os académicos 

geralmente ignoravam a resistência escrava, as revoltas dos escravos e a ação dos abolicionistas negros. 

Também Peter Blanchard reconhecendo que seja difícil, como insiste Marques, em estabelecer nexo de 

causalidade entre resistência escrava e a abolição considera que, designadamente, no sul da América 
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Contrariamente à posição de Marques, Dubois (2010) afirma que no período entre 1770-

1830, época das revoluções, os escravos nas Américas desempenharam consistentemente 

papéis na formação e definição da mudança política, antes através da resistência e depois 

com a chegada das revoluções. 

Klein (2010) relativamente às causas do abolicionismo segue a interpretação de Drescher 

quanto ao facto das economias das Caraíbas britânicas não estarem em decadência quando 

a Inglaterra aboliu o tráfico de escravos. Sublinha que a campanha contra o tráfico de 

escravos se baseou substancialmente na crença da superioridade do trabalho livre face ao 

trabalho compulsório. Pertinentemente, Klein realça que esta posição era apelativa 

“not only to those wedded to free trade and laissez-faire, but also to workers being 

integrated into the urban and increasing industrial world of nineteenth-century 

England. To the workers of England facing the full impact of a wage system and 

self-determination in modern urban society, slavery was seen as antithetical to all 

the values of a modern society and a basic threat to their own security, even if it 

was only in distant lands. While the arguments against the slave trade may have 

had a moral origin, they were also based on the interests of European workers 

and capitalists and not on any concern with the African slaves themselves. The 

institution and its trade might be unacceptable, but at least in the English 

campaign it was not fought in the name of equality for blacks.” (p.190, 

subl.nosso).  

 

Bergad (2007) acrescenta que o entendimento de que o abolicionismo deveu-se 

essencialmente a uma crescente vaga de humanismo, moralidade e racionalidade “was 

for the most part a self-congratulatory history written by the abolitionists themselves, but 

it was by and large accepted by most historians through the mid twentieth century” (p. 

253).  

Ora, não negamos que o movimento abolicionista inglês tornou-se modelar, desde logo, 

pela adesão massiva da população à emancipação dos escravos, construindo o primeiro 

movimento de massas no mundo ocidental, facto a que não é de todo alheio o sistema 

político anglo-saxónico promotor de uma sociedade civil mais interventiva. Repare-se 

que mobilização da opinião pública semelhante decorreu nos EUA, para onde tinha sido 

 
Espanhola o ativismo dos escravos abriu direta ou indiretamente caminho para o fim da escravidão 

(Drescher, Emmer, 2010). 
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transplantado o sistema político inglês ao tempo das treze colónias. Também não pode 

ser ignorado o papel crucial de Inglaterra, ainda que guiado por interesses próprios e 

inegavelmente pragmáticos, na pressão duradoura e efetiva para que outras nações 

abandonassem o tráfico e, subsequentemente, a escravatura. Acresce que as ideias que 

durante o século XIX chegavam da Europa e penetravam nas colónias da América 

Espanhola e Brasil, colónia portuguesa até 1822, instigaram também a uma maior audácia 

e rebeldia dos escravos, inspirados ainda na Revolução de São Domingos, que se iniciou 

em 1791 e culminou na independência do Haiti em 1804. As revoltas incrementaram-se 

após a rebelião de escravos bem sucedida em São Domingos. Aliás, em finais do século 

XVIII existiu interação de escravos em diferentes regiões fronteiriças das Américas, 

especialmente no Sul, onde penetravam as ideias da Revolução Americana e da 

Revolução Francesa. Não pretendemos afirmar que a atividade dos escravos tenha sido a 

causa dos abolicionismos, até porque não nos revemos em explicações mono causais para 

explicar factos históricos complexos. O processo abolicionista é fruto de um 

encadeamento e conjugação de fatores, aqueles que fomos ressaltando na historiografia e 

da ação  de diversos atores. Sem dúvida que a renovada sensibilidade religiosa, moral e 

humanitária influiu na ação dos abolicionistas que foram interventivos, especialmente os 

britânicos e os dos EUA, capazes de mobilizar massivamente as suas sociedades civis. 

Sem dúvida que estes paradigmas, o inglês e o norte-americano, penetraram nos processos 

ideológicos e políticos dos abolicionismos de outros países. O que não podemos é excluir 

à partida ou tentar reduzir à insignificância, a atuação enquanto agentes ativos da 

emancipação, os seus maiores interessados: os escravos! Não perfilhamos, reitere-se, a 

sobrevalorização de um fator em detrimento dos demais como causa do abolicionismo. 

Não cremos, assim, que a resistência dos escravos tenha sido causa dominante para a 

abolição, porque não atribuímos primazia a um único fator, antes à interação dos vários 

fatores. Portanto, a atuação dos escravos, nomeadamente através de revoltas, foi um fator 

entre os demais que concorreram para o abolicionismo se consolidar. Agora, cientes desse 

aspeto, isto não nos deve levar a desconsiderar o que elucidamos no capítulo precedente, 

a propósito do agenciar dos escravos que manifestaram progressiva consciencialização, 
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ainda ao tempo da escravidão, relativamente à ideia de autonomia e liberdade. 

Consciencialização interventiva materializada nas revoltas constantes das quais existem 

registos desde os primeiros tempos de colonização europeia nas Américas e, 

especialmente, através das culturas de subsistência e economias informais. 

Consciencialização que muitos escravos em diferentes colónias europeias assumiram, 

apesar das condições adversas que o sistema escravista lhes impunha, dando-lhe uma 

dimensão prática, como enunciamos, na sua vida diária. Pelo que não faria sentido 

sustentar que no momento da tão ansiada abolição, que visava diretamente aquilo que em 

cativeiro os escravos africanos procuravam obter -a liberdade-, não tenham 

desempenhado qualquer papel de relevo nessa era, mantendo-se distanciados, como 

meros espetadores, aguardando passivamente o desfecho dos abolicionismos, exceção 

feita à integração de um ou outro escravo mais politizado no movimento abolicionista. Se 

efetivamente a abolição tinha no escravo o seu destinatário, seguindo a interpretação 

historiográfica que desvaloriza a sua intervenção nas abolições aquele, afinal, parece não 

ter vontade e/ou capacidade própria para influir nesse momento decisivo para si! Também 

não se diga que as revoltas dos escravos não tiveram qualquer ascendência sobre a 

abolição. Tal compreensão parece-nos derivar imediata e novamente de interpretações 

mono causais, não aptas a valorizar a dinâmica entre os vários fatores que contribuíram 

para o abolicionismo, incluindo o agenciar dos escravos. Curiosamente, os autores que 

reduzem à insignificância a atuação dos escravos nesta matéria são incapazes de 

desvalorizar o papel dos escravos na Revolução de São Domingos114. Apontam o sucesso 

dessa revolta como uma anormalidade ou mera singularidade, logo acrescentando que a 

mesma foi contraproducente para o movimento abolicionista, adiando a promulgação de 

alguma legislação emancipadora devido ao temor de mimetismo que aquela revolta 

trouxe, e fortalecendo os argumentos dos escravistas. Note-se que esta linha 

interpretativa, paralelamente, sobrevaloriza (à semelhança do que outros fazem com o 

papel dos escravos) um dos  fatores como tendo sido imprescindível para a abolição – o 

 
114 Ainda que saibamos que o contexto desta insurreição se revista de especificidades conjunturais e alianças 

entre escravos e  pessoas livres de cor que não viam os seus direitos acautelados pela sociedade colonial 

francesa. 
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movimento abolicionista inglês. Não negamos existir um extenso, e até contraditório, 

impacto nos ímpetos abolicionistas trazido pela Revolução de São Domingos. Se por um 

lado, aquela revolta alentou o ânimo dos escravos de outros territórios nas Américas, já 

relativamente ao terreno da liça política dos abolicionistas na Europa e EUA aquela 

rebelião poderá ter refreado os que defendiam abolição imediata face à gradual. Todavia, 

não entendemos de grande valia colocar aqui a ênfase no olhar dos escravistas. Porventura 

é a perspetiva que menos importa valorar para a compreensão da dinâmica entre fatores 

que espoletaram e consolidaram o abolicionismo. Com a discussão da emancipação a 

tomar forma os escravocratas viam perigados os seus interesses económicos e, 

naturalmente, aproveitaram para destacar em qualquer insurgência de escravos, a ameaça 

e perigos que a libertação daqueles acarretaria para a sociedade. Evidentemente, a 

dimensão violenta da revolta de São Domingos permitiu-lhes capitalizar para o 

movimento pró escravista, como já haviam feito a propósito dos tempos conturbados do 

pós Revolução Francesa. Geralmente, quem se encontra instalado num determinado 

status quo reagirá contra tudo que represente um presuntivo ataque a essa posição. Não 

negamos que a rebelião de São Domingos foi muito violenta, provocando muitas mortes 

entre os brancos e a destruição das infraestruturas da ilha. Porém, também deve ser 

reconhecido que seria difícil equacionar uma revolta escrava com êxito, como a de São 

Domingos, sem que fosse amputado o regime colonial escravista nos seus vetores 

materiais e simbólicos: as suas infraestruturas. A violência foi, por fim, primacialmente 

gerada no aparelho coercitivo que durante séculos sistematicamente oprimiu os escravos, 

aparelho esse prévio e, por isso, incitador das ações concretas dos participantes naquela 

revolução. 

Reiteramos, então, que não existindo uma causa singular para o movimento abolicionista, 

ou, para os vários abolicionismos que se integraram nesse movimento global do mundo 

ocidental, existiu uma interação de fatores que o produziram. Embora seja um processo 

de conjugações, não foi de modo algum linear. Existiram, consoante os contextos dos 

países, avanços e recuos, formas de postergar a abolição, como veremos nos casos 

sintomáticos de Portugal e do Brasil independente. No entanto, por mais diversos que 
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tenham sido esses contextos existiu substrato ideológico comum -o do liberalismo 

europeu-, que como salientamos tinha especificidades, de modo particular, no 

entendimento dos direitos naturais e dos direitos de liberdade e propriedade, o que veio a 

determinar que a construção da liberdade para os escravos ficasse a priori condicionada. 

2.1.1 A indemnização aos proprietários e regimes de aprendizagem 

Aquando da abolição da escravatura nas Américas alguns países compensaram 

financeiramente os proprietários dos ex-escravos pela lesão no seu direito de propriedade 

(a perda do escravo: mão de obra e valor económico), direito que como já afirmamos, era 

preponderante na conceção de liberdade do liberalismo europeu. E nos casos em que não 

foi pago montante indemnizatório, a fórmula gradualista que a maioria das abolições 

acolheu impôs aos emancipados um período transitório de prestação de trabalho gratuito 

em benefício do ex-proprietário, no qual os ex-escravos não sendo já cativos também não 

eram livres. A indemnização tinha por objetivo ressarcir economicamente aqueles que 

naquela época eram considerados as vítimas porque sofreram, objetivamente, um dano 

no seu direito de propriedade, direito esse garantido pelo Estado. Assim a indemnização 

consistiu no pagamento de uma quantia monetária  aos proprietários das plantações, tendo 

esse pagamento ocorrido com a emancipação dos escravos: 

“throughout the abolition processes of Britain, Sweden,     Denmark, France, the 

Netherlands, Puerto Rico, the District of Columbia, and some countries of 

continental Spanish America. Planters could also be paid in labor provided by 

the emancipated slave. In these cases abolition occurred gradually, while the ex-

slaves were forced to work for their former masters for a certain number of 

additional years. Both adults (in the British, Danish, and Spanish abolitions, and 

that of Dutch Guiana) and children (in northern United States and Latin America) 

could be subject to this “apprenticeship” period.” (Beauvois, 2016, pp. 1-2). 

 

Beauvois (2016) considera que a compensação atribuída aos proprietários foi uma das 

componentes essenciais para a emancipação se ter concretizado. Segundo a autora, no 

século XIX, a era das abolições, a indemnização estava funcionalizada à perda do 

proprietário/plantador e nunca à do escravo. Portanto, compensação monetária, similar, 

não foi garantida aos escravos porque não estava de acordo com o espírito da época. Para 

os escravos não havia compensação maior, na mentalidade liberal e filantrópica de 
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oitocentos, do que lhes ter sido concedido a dádiva da emancipação. Na verdade, de 

acordo com Draper (2012), “on the few occasions when compensation to the enslaved 

themselves was aired as a possibility, it was rarely intended seriously, rather, it was a 

rhetorical device deployed by those whose primary objective was to oppose compensation 

to the slaveowners.” (p. 169). Este autor, incidindo a sua análise sobre Inglaterra, defende 

que o Estado inglês, a nação política, os proprietários de escravos e grande parte dos 

abolicionistas estavam unidos no consenso acerca do princípio da compensação aos donos 

dos escravos (ibidem). Noutros locais, como no Brasil, podemos observar como, de modo 

análogo aos abolicionistas ingleses, a questão das indemnizações a atribuir aos escravos 

foi utilizada como meio de retórica para combater as exigências de indemnização por 

parte dos proprietários, à medida que se aproximava a abolição da escravatura e a pressão 

dos proprietários era cada vez mais insistente, conforme destaca a nossa análise do 

“Panfleto da Confederação Abolicionista Brasileira: Abolição Immediata e sem 

Indemnisação” de 1883115. 

 A aprendizagem, o sistema de transição da escravatura para a liberdade criado 

pelos ingleses, foi experiência padrão para outros países, desde logo por ter sido o 

primeiro sistema a ser introduzido para aquele fim e, por isso, é pertinente observá-lo 

mais de perto. Inglaterra através do Emancipation Act de 1833 aboliu a escravatura, e esse 

ato legislativo, que entraria em vigor em 1834, previu não apenas um regime transitório 

para os emancipados que durante a sua duração teriam o estatuto de “aprendizes”, como 

estabeleceu também uma compensação para os ex-proprietários no valor de 20 milhões 

de libras. Devido à imposição desse regime de “aprendizagem” a escravatura não chegou 

efetivamente ao fim nas Caraíbas britânicas em 1834, uma vez que os ex-escravos ficaram 

obrigados a trabalhar gratuitamente durante esse período para os seus ex-proprietários. 

Sucede que do ponto de vista dos ex-escravos, eram várias as restrições que o sistema de 

aprendizagem lhes impunha, 

the most important was that they were legally obligated to work without 

compensation for their former masters for up to forty-five hours per week. Their 

term of continued compulsory labour depended on their status; former field slaves 

 
115 ver em Anexo III 
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(praedials) were to be apprenticed for six years while skilled apprentices and 

domestics (non-praedials) were to be fully free after four years (Heuman, 2007, 

p.1).  

 

Repare-se que os aprendizes mais valorizados eram os que estavam afetos à atividade 

agrícola (praedials), sujeitos a período mais longo de aprendizagem, o que vem reforçar 

que os escravos que exerciam funções agrícolas, e a maior parte das vezes nas plantações, 

eram os mais importantes para as sociedades escravistas. Os aprendizes continuavam a 

viver nas plantações onde foram escravos e acatando ordens do ex-proprietário. O sistema 

era monitorizado pelos “magistrados especiais”, nomeados pelo governo inglês, e que 

tinham a tarefa de dirimir as disputas e conflitos entre os aprendizes e plantadores. O 

papel destes magistrados116 era crucial pois os plantadores, ex-proprietários, não tinham, 

formalmente, o poder punitivo sobre os aprendizes117(ibidem). 

Todas as colónias britânicas das Caraíbas “implemented apprenticeship apart from 

Antigua, which immediately made slaves free.(…) Labour relations lay at the heart of the 

apprenticeship system” (Morgan, 2012, p. 458). Os emancipados consideravam não 

 
116 Panfleto abolicionista de 1835 retrata o modo como os aprendizes de Barbados eram tratados, o que foi 

denunciado pelo magistrado especial nomeado, conforme resulta do fragmento citado: "The Contract of the 

British Government with the planters for payment of compensation, although the sum required was 

monstrous in amount, and unsupported by any claim of justice or equity, and wholly disproportionate to 

any loss which has actually occurred, or which can possibly accrue, has been fulfilled to the very letter. 

The negroes are quietly and industriously labouring under oppressions and injustice, which, were they not 

the most patient race on earth, or restrained by religious principle, would drive them to desperation. In his 

report respecting proceedings in Barbadoes, Mr. Sturge observes, that in the district of one of the 

stipendiary magistrates, there were, in the space of one month, 226 complaints against labourers, who 

received the following punishments : 697 days of confinement and hard labour; 517 Saturdays forfeited to 

the estate; 127 days of solitary confinement; and 180 days on the tread mill; making altogether 1521 days; 

and, independent of the suffering and wrong inflicted, the negro is afterwards compelled to pay this out of 

his own time” (Anónimo, 1835). 
117 Com efeito, numa proclamação o governador Sligo, perante os aprendizes na Jamaica, deixou claro que 

““neither your master, your overseer, your book-keeper, your driver, nor any other person can strike you, 

or put you into the stocks, nor can you be punished at all, except by the order of a Special Magistrate” 

(Heuman, 2007, p.3). O problema que muitas vezes se colocava era ausência de imparcialidade destes 

magistrados que cediam ao poder que os plantadores detinham sobre o poder político das assembleias 

representativas das ilhas das Caraíbas britânicas. E, em regra, os castigos dos magistrados eram severos. 

De acordo com o diário de um “stipendiary magistrate” na Jamaica, Frederick White, ao considerar quatro 

homens culpados de desobedecer a ordens suas, ordenou que fossem chicoteados cada um 36 vezes. 

Também nos relatórios os magistrados indicavam o forte desejo dos aprendizes pela manumissão. Alguns 

aprendizes conseguiram fazê-lo através da auto-compra mas para outros o custo era demasiado elevado 

(Heuman, 2007). 
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precisar de qualquer aprendizagem e receavam qualquer mecanismo do sistema 

transitório que se assemelhasse à escravidão. Acima de tudo, este sistema trazia vantagens 

expressivas para os plantadores. Permitia-lhes desenvolver uma gestão apropriada dos 

métodos de trabalho assim como introduzir novo equipamento tendo em conta a 

anunciada extinção da escravatura. Contudo, a vantagem que sobressai, tendo em conta 

que cada plantador teve direito a compensação monetária, é que o facto do sistema de 

aprendizagem ser em si mesmo “an additional form of compensation. In England and at 

the Colonial Office, Apprenticeship was also regarded as essential. New banking and 

legal structures were needed for a free system as well as time to prepare the ex-slaves for 

freedom” (Heuman, 2007, p.2). Podemos dizer que a “Grand Experiment” (1834-1838), 

assim foi designado o sistema de aprendizagem, teve uma função iminentemente 

económica que privilegiava a posição do proprietário e de preservação dos interesses que 

gravitavam em seu torno, que correspondiam em grande medida aos interesses 

económicos e sociais da sociedade colonial escravista. Na prática os “ ‘apprentices’ 

continued to do the same job they had done as slaves before – the transitory phase had 

mainly been a concession to the plantation owners.” (Coghe, 2010, p.262).  

Este sistema tinha, na prática, semelhanças evidentes com a escravatura, como se 

constatam, nomeadamente, na narrativa de um aprendiz na Jamaica (Williams, 1999), 

publicada em Inglaterra em 1837, com a confirmação da veracidade do relato pelos 

comissários mandatados pelo Colonial Office. Atente-se que a narrativa de Williams data 

do início do sistema de aprendizagem (1834) e a sua publicação em Londres é já de 1838, 

quando o sistema de aprendizagem foi extinto antecipadamente devido às reclamações e 

turbulência provocada pelos aprendizes. Esta narrativa deixa percetível como o sistema 

que as elites dominantes e os abolicionistas gradualistas consideravam como necessário 

para a transição do escravo para a liberdade, passo humanizador para quem tinha sido 

embrutecido pela escravatura, era afinal muito idêntico às agruras do próprio cativeiro. 

Williams afirma que:  

"I have been very ill treated by Mr. Senior and the magistrates since the new law 

come in. Apprentices get a great deal more punishment now than they did when 

they was slaves; the master take spite, and do all he can to hurt them before the 
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free come;--I have heard my master say, "Those English devils say we to be free, 

but if we is to free, he will pretty well weaken we, before the six and the four years 

done; we shall be no use to ourselves afterwards.(...)When I was a slave, I never 

flogged,--I sometimes was switched, but not badly; but since the new law begin, I 

have been flogged seven times, and put in the house of correction four times." 

(Williams, 1999. p.1) 

 

Mais à frente descreve as condições penosas em que tinha de executar o trabalho:  

“Them work we all with the chains on, on Sunday, but they don't put us on tread-

mill that day. When the nine days done, them send me home; I so weak I hardly 

able to reach home; when I get there, Mr. Senior put me in the dungeon, and keep 

me there for four days and nights; he give me four little bananas and a piece of 

pumpkin with a little dry salt, and a pint of water. Magistrate didn't order me to 

be locked up in the day, only at night, but Massa do it of his own will." (ibidem, 

p.9) 

 

 Neste segmento é também visível como o poder dos magistrados especiais era muitas 

vezes ignorado pelos feitores e proprietários. Também a severidade das punições que os 

magistrados administravam recordavam os tempos da escravidão numa época, reitere-se, 

em que o sistema visava ser preparatório para a introdução do ex-escravo, agora aprendiz, 

na vida social. James Williams deixa claro a dureza das punições ordenadas pelos 

magistrados e a desconsideração pelos motivos apresentados pelo aprendizes : 

 "when the magistrate come, he shook his head at me, and said, Are you here 

again? Then they hold court. Massa said he ordered me to cut bread-nut, and I 

would not do it: me disobeyed his order, and on the Friday went away; and he did 

not see me again till this morning. I told magistrate that I did not cut bread-nut, 

because I was quite sick with my stomach, and Massa threaten my life so hard, 

that make me go away to complain to the governor. Then the magistrate called 

the sergeant of police, and tell him, Lay hold of that fellow, and give him five-and-

twenty good lashes--and after the flogging, I must be sent to workhouse again for 

seven days, and after I come out of the workhouse. I might go to the governor or 

whoever I like to complain. I told him the old flogging is not well yet, but he would 

not listen to me; They take me into the market-place, and tie me up to a tree, and 

give me the twenty-five lashes; all the people surprise to see them flogging me 

again, when the old one not well. The flogging was very severe.” (ibidem, pp.16-

17) 

 

Sucede que os aprendizes demonstraram hostilidade em relação ao sistema de 

aprendizagem através de resistência, em várias ilhas, organizando paralisações laborais, 
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e, por exemplo, na Jamaica os aprendizes recusaram trabalhar a não ser que lhes fossem 

pagos salários. Mediante o exposto, tornava-se claro que “their image of freedom differed 

substantially from those of the policy makers in the Colonial Office as well as their former 

masters.” (Heuman, 2007, p.5, subl. nosso).  Acresce que os ex-proprietários, para 

reterem o “aprendiz” o máximo de tempo possível, procuravam classificar “many 

apprentices as praedials and therefore to have their services for the projected six years 

of the apprenticeship period” (ibidem, p.12). No entanto a instabilidade gerada pelos 

aprendizes inconformados através da contestação do sistema de aprendizagem, que 

representava uma emancipação condicionada, foi de tal amplitude que levou a que em 

1838, mais cedo do que a previsão legal, o regime de aprendizagem fosse extinto.  

Seguida e resumidamente, detenhamo-nos na experiência de outros países nesta matéria.  

A França também concedeu indemnização aos proprietários com o pagamento imediato 

de seis milhões de francos e sem período de “aprendizagem”. Na Holanda, o governo ao 

abolir a escravatura, pagou aos proprietários 300 guilders por escravo e instituiu período 

de aprendizagem de dez anos no Suriname (Guiana Holandesa) que decorreu entre 1863-

1873. No caso de Espanha, após as guerras de independência nas Américas, restavam-lhe 

as colónias de Cuba e Porto Rico. Com  a publicação da Lei Moret em 1870 entram em 

vigor medidas gradualistas, como por exemplo a legislação de liberdade do ventre, e em 

1880 será implementado o sistema de “patronato”, idêntico ao sistema de aprendizagem 

britânico, estabelecendo regime de oito anos de aprendizagem em Cuba (Hahn, 2011), 

sem que a escravatura tivesse sido efetivamente sido abolida. Os escravos eram 

renomeados “patrocinados” e a emancipação seria-lhes concedida oito anos após o 

período de patronato, ou seja, em 1888. No entanto, a escravatura começava a desintegrar-

se especialmente pela contínua auto-compra dos escravos através da manumissão, assim 

como pela luta dos rebeldes e também pela morte natural dos escravos. Com apenas 

25.000 patrocinados, em 1886, o governo espanhol aboliu, finalmente, a escravatura 

(Helg, 2008).  

Analisaremos, mais adiante, casos de processos abolicionistas (quer quanto ao tráfico 

quer quanto à escravidão) e respetivos pós-emancipação que selecionamos pelas suas 
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especificidades, nos quais é percetível que se visou prolongar sistemas de transitoriedade 

(alegadamente) “civilizadora”. Reincidiremos sobre Inglaterra, e abordaremos as 

especialidades dos EUA, Brasil e Portugal. 

Consideramos que nos locais em que existiu coexistência de compensação financeira para 

o proprietário com o regime de aprendizagem verificou-se uma sobreposição de 

“compensações”, ambas mensuráveis do ponto de vista do seu valor económico. O regime 

de aprendizagem tinha um objetivo mais lato, o de assegurar não apenas um interesse 

privatístico, do proprietário/plantador, mas também a integridade da economia do sistema 

colonial na transição da escravatura para a emancipação. Este mecanismo de salvaguarda 

para a transição vem também reforçar que os senhores não poderiam ser espoliados da 

sua propriedade, fosse ela qual fosse, sem a justa indemnização, ainda que a titularidade 

desse direito incidisse sobre um ser humano, o que corrobora o que fomos dizendo sobre 

a preferência do direito de propriedade face a outros direitos no pensamento liberal. 

Sucede que um dos objetivos alegados para a necessidade deste tipo de regimes seria o 

da preparação para a liberdade do aprendiz/patrocinado após o processo de brutalização 

a que tinha sido sujeito sob cativeiro. Mesmo tendo sido criadas figuras institucionais 

para supervisionarem esta fase transitória (por exemplo, os magistrados especiais de 

Inglaterra; a Junta de Patronato por Espanha em Cuba), na verdade, o ex-escravo ficava 

a prestar serviços gratuitos ao seu anterior proprietário. Neste regime o aprendiz situava-

se num limbo. Ele não era, formalmente, escravo, mas também não era livre! Aceitando-

se como válido que o processo de cativeiro terá influenciado negativamente o escravo, 

tornando-o menos apto a viver em sociedade, se comparado com um indivíduo que viveu 

sempre em liberdade, também se deverá concluir que o processo de escravização 

brutalizou igualmente os seus proprietários, quando não estavam ausentes (como sucedia 

em regra nas Caraíbas britânicas), feitores, administradores, e todos aqueles que 

participaram no aparelho coercivo das sociedades escravistas. Ora, criar um período 

transitório que, alegadamente, serviria para preparar o escravo para a adaptação à 

liberdade e, nessa etapa, mantê-lo sob o comando de quem foi seu proprietário, ainda que 

com a intervenção de entidades fiscalizadoras, tendo sido aquele, afinal, parte ativa no 
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processo de escravidão, quando em teoria aquela transição pretendia banir os malefícios 

resultantes do cativeiro é, no mínimo, uma oportuna incongruência!  

Pelo que se conclui que este tipo de processo de transição teve, apesar do discurso formal 

e paternalista de integração dos escravos, a finalidade primeira de compensar os 

proprietários e plantadores pela perda da propriedade do escravo e evitar a derrocada 

abrupta das economias das colónias escravistas. 

2.2 Casos históricos paradigmáticos e o pós-emancipação 

 Em termos genéricos, destacaram-se dois modelos nos quais se podem inserir os 

vários abolicionismos: o modelo anglo-americano e o modelo continental europeu 

(Drescher, 1999). No primeiro prevalece a sua faceta de movimento social procurando 

através da pressão do público suplantar-se aos interesses económicos, renitentes ou hostis, 

e também ao poder político. Em momentos críticos usaram de propaganda massiva, 

petições, reuniões públicas, projetos de lei, boicotes, encarando a ação anti-escravatura 

como um imperativo moral e político, e “[o]rganizationally, it tended to be decentralized 

in structure and rooted in local communities. It usually aimed at inclusiveness, welcoming 

participants who were otherwise excluded by sex, religion, race or locality, from the 

ordinary political process.” (ibidem, pp. 35-36). Na Europa exemplo desta variante 

verificou-se na Grã-Bretanha. E nas Américas, nos EUA.  

O segundo modelo confinava-se à atuação de uma pequena elite política e cultural. Em 

regra, eram relutantes ou incapazes de um recrutamento nas massas populares. Os 

esforços concentravam-se em propostas de abolição apresentadas ao governo e por um 

controlo social a partir da emancipação. O debate restringia-se a uma ou duas localidades, 

a capital e/ou o principal polo comercial118.  

 
118 Deste modo, o abolicionismo continental “preferred to work quietly from within. It rarely achieved the 

status of fanaticism (…)The ‘Continental’ variant tended to be not only limited in participation but enjoyed 

a brief existence. A movement would typically emerge in response to external pressured and last until the 

abolition of a single slave trade or slave system. With the partial exception of France, Continental 

abolitionist societies remained satellites of their British counterpart, and failed to capture any mass 

following on their own soil.” (Drescher, 1999, pp. 35-36) 
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Seguidamente atentaremos a casos específicos que se reconduzem a esta divisão, não 

sendo a nossa seleção aleatória. São casos históricos que tiveram, pese o seu contexto e 

características particulares, um impacto considerável nos demais processos de 

emancipação nas Américas. Inglaterra, mais do que a capacidade do seu movimento 

abolicionista em estimular a adesão da opinião publica, e assim aumentar a pressão sobre 

a classe política para abolição do tráfico, foi também a potência que pressionou, a nível 

internacional, de forma insistente, os Estados que persistiam na práticas do tráfico e da 

escravatura para que  as cessassem, celebrando para esse efeito sucessivos tratados.  

Os EUA, cujo movimento abolicionista foi equiparável na organização, intensidade e 

atração das massas populares ao de Inglaterra teve, porém, de vivenciar um divisivo e 

sangrento conflito para a abolição da escravatura se concretizar integral e definitivamente. 

Pelo facto de na guerra civil dos EUA terem saídos vencedores os estados da União, 

antiescravistas, derivou daí imediata justificação para o não pagamento de indemnizações 

aos proprietários. Brasil e Portugal surgem na nossa seleção quer pela insistência em 

postergar a efetivação da legislação antitráfico e anti escravatura, mesmo após as 

convenções antitráfico pactuadas com Inglaterra e também porque, no século XIX, o 

Brasil foi o maior importador de escravos e a última nação das Américas a abolir a 

escravidão. Convém ter presente que a partir de 1822 o Brasil era já independente de 

Portugal e, por isso, as decisões políticas que desde essa época se sucederam, in casu, em 

matéria legislativa  e medidas (ou a sua omissão) para a concretizar a abolição, só poderão 

ser da responsabilidade da classe política brasileira.  

Através destes quatro exemplos pretendemos também aquilatar acerca do período do pós- 

emancipação, tendo em conta que a escolha não perdeu de vista o facto de os movimentos 

mais ativos em matéria de reparações para os afrodescendentes na atualidade se fixarem 

em comunidades das antigas colónias britânicas nas Caraíbas, assim como nas 

comunidades de afrodescendentes nos EUA. Também foi no Brasil que recentemente a 

matéria das ações afirmativas para comunidades afrodescendentes foi alvo de intenso 

debate. Além do mais o Brasil é um interessante contraponto face aos EUA no domínio 

do pós-emancipação. Enquanto no primeiro a classe política e intelectual construiu a 
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mitificação da “democracia racial”, assentando na ideia da harmonização entre as “raças” 

no sentido da homogeneização da nação quando ainda jovem, os segundos foram pelo 

caminho, aparentemente, oposto, o da segregação legal dos afro-americanos face aos 

brancos.  

2.2.1 Inglaterra 

A Inglaterra aboliu o tráfico de escravos em 1807119. Porém, será apenas em 1833, 

quando o Parlamento britânico aprova o “Emancipation Act”, que a escravatura é abolida 

na maioria das colónias britânicas, exceto na Índia. A abolição da escravatura desenrolou-

se em duas fases distintas, como na grande maioria das abolições dos países que se lhe 

seguiram. Primeiro envidaram-se esforços para a abolição do tráfico e, posteriormente, 

para a abolição da escravatura. Deste modo, embora intrinsecamente ligadas, as abolições 

do tráfico e da escravatura, tiveram do ponto de vista temporal, quanto à sua 

concretização, caminhos autónomos. A razão para se ter dado prioridade à extinção do 

tráfico de escravos parece ter sido o facto de se admitir “que a supressão do tráfico 

 
119 Para uma descrição sobre o caminho para abolição do tráfico pelos ingleses em 1807, sobretudo por 

revelar as pressões exercidas pelos grupos dos plantadores das Caraíbas britânicas, influentes sobre o poder 

político da metrópole ver, por ex., a narrativa de Anónimo (1821), sobre as atrocidades do comércio 

negreiro, exaltando o papel dos abolicionistas ingleses. Na época parece ter sido comum editarem-se textos 

em língua portuguesa, em Inglaterra, sem menção da autoria (embora no caso, por indícios que 

transparecem no discurso, pareça, de facto, tratar-se de um autor português) tendo, eventualmente, o fito de 

persuadir Portugal e, talvez, a sua opinião pública (pelo menos a que soubesse ler) a abolir o tráfico, 

antecipando, também, pressão a ser feita sobre o Brasil em vésperas de se tornar independente - em 1822-, 

já que o documento data de 1821. Sequentemente, é documento que parece visar o melhoramento da 

imagem de Inglaterra, em Portugal e no Brasil, cujas intenções sobre o seu pioneirismo na abolição do 

tráfico estavam sob suspeita. É percetível ao longo da leitura do texto que a abolição do tráfico em 1807 foi 

um desafio com “vida própria”, quase autonomizável da abolição da escravatura em 1834. O documento 

evidencia as perturbações e obstáculos na preparação (e já no âmbito) dos debates na Câmara dos Comuns, 

e depois na dos Lordes (designadamente, testemunhas arroladas, como capitães e marinheiros de navios 

negreiros que, convenientemente, “mudavam de lado” no momento da formalização dos depoimentos 

perante as Câmaras, o que obrigou ao reiniciar do processo instrutório do debate para renovação das provas, 

através da convocação de novas testemunhas e repetição dos esforços pelos abolicionistas). Particularmente 

Thomas Clarkson que percorreu a Grã-Bretanha, repetidamente, em busca de novas testemunhas, 

manifestando o quão temerosas algumas se encontravam com a expetativa de deporem. Também pela 

leitura do texto fica clara a internacionalização do movimento através de uma rede de contactos contínuos 

entre sociedades/associações abolicionistas de Inglaterra, EUA e França. Portanto, é  fonte que embora 

claramente enquadrada na propaganda, muitas vezes hiperbolizada, do abolicionismo, oferece descrição do 

movimento abolicionista inglês por dentro, realçando as dificuldades no caminho até ao ato legislativo que, 

efetivamente, viria a abolir o tráfico. 
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transatlântico forçaria os plantadores das colónias a proporcionarem melhores 

condições de vida aos escravos que ainda possuíssem e a orientarem-se espontaneamente 

no sentido da emancipação. (Marques, 2006, p. 678). Não podemos desconsiderar que 

para a aprovação do Emancipation Act de 1833, resultante de iniciativa legislativa do 

governo perante a Câmara dos Comuns, foi essencial o papel da pressão massiva do 

público inglês galvanizado pelos abolicionistas120.  Inicialmente, existiram diferendos 

entre a maioria dos abolicionistas acerca das questões - que em seção prévia analisamos 

- como da compensação aos proprietários e o sistema de aprendizagem, dos quais a efetiva 

aprovação da abolição da escravatura veio a depender.  

O dia da libertação, a 1 de agosto de 1834, foi celebrado em Inglaterra como um ponto 

de viragem na história da humanidade (Davis, 2014). Porém, o que prevaleceu, e de 

acordo com a legislação aprovada, foi a emancipação implementada gradualmente. O 

gradualismo expressou-se de dois modos. Indiretamente, através de um crescente 

combate ao tráfico de escravos transatlântico. De forma mais direta, o gradualismo foi 

uma orientação que preconizava que a emancipação –quando ocorresse– deveria 

desenvolver-se de forma lenta e ordeira, permitindo não só proteger importantes setores 

económicos da ruína, assim como criar período para os escravos aprenderem acerca das 

novas exigências da liberdade, tentando ainda minimizar as perdas dos donos dos 

escravos (Hahn, 2011). Se a finalidade basilar do abolicionismo britânico era extinguir a 

escravidão, ficou claro que os abolicionistas distinguiam duas etapas necessárias para a 

obtenção desse fim: “[o]s primeiros abolicionistas eram imediatistas no que se referia 

ao tráfico de escravos, mas gradualistas no que à escravidão dizia respeito” (Marques, 

2001, p. 211)121.    

 
120 Nesse ano as várias petições do público britânico a exigir a abolição alcançaram 1,3 milhões de 

assinaturas! No entanto, é importante ter em conta que numa fase inicial do movimento nem todo o público  

podia participar, particularmente os maiores interessados, os escravos africanos. Assim, ainda que em 1787 

tenha sido fundada a “Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade”, contudo, conforme sucedera 

com “America’s early abolition societies, it dissuaded blacks from becoming members” (Stauffer, 2012, 

p.10, subl. nosso). 
121 Relativamente à abolição da escravidão, por volta de 1824, os abolicionistas davam sinais de impaciência 

já que “[t]he end of slavery in the West Indies seemed nowhere in sight, despite their belief that ending the 

Atlantic slave trade would lead to emancipation” (Stauffer, 2012, p.13). Isto levou ao surgimento da 

corrente de abolicionismo imediato que representou parte dos abolicionistas e “both a shift in strategy and 
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Em consequência, o Emancipation Act  previa que 

“no prazo de um ano a escravidão acabaria legalmente para os cerca de 800 000 

escravos existentes nas colónias britânicas da América e de África e que essa 

gente ficaria dividida em duas categorias: os ex-escravos domésticos passariam 

por um período de aprendizagem de 4 anos – durante o qual trabalhariam 

gratuitamente seis dias por semana – e acederiam à plena liberdade em 1 de 

Agosto de 1838; os ex-escravos agrícolas tornar-se-iam livres em 1840, após uma 

aprendizagem de seis anos; as crianças pequenas ficariam imediatamente livres 

e a cargo das respectivas mães. Para compensar os plantadores, que no prazo de 

alguns anos perderiam os seus investimentos em mão-de-obra, estipulava-se a 

generosa indemnização de 20 milhões de libras.” (ibidem) 

 

 Foi, portanto, estabelecido regime transitório, sobre o qual previamente nos debruçamos, 

entre a escravidão e a emancipação. Os emancipacionistas britânicos cientes da 

necessidade em manter a produtividade das plantações coloniais, questionaram 

especialmente o tipo de modelo laboral no qual essas colónias iriam assentar. As 

plantações necessitavam do trabalho dos africanos, mas não necessariamente trabalho 

escravo. Então, a questão a responder seria como fazer a passagem da escravatura para a 

liberdade sem infringir os direitos de propriedade dos plantadores. Desde os primeiros 

esquemas de emancipação até à consagração da mesma na lei, os reformadores britânicos 

conceberam o fim da escravatura de modo a fomentar o liberalismo económico e a 

autoridade da lei nas Caraíbas britânicas, assim como a disciplina de mercado e a 

dependência dos trabalhadores negros. Brown (2004) considera que o Ato de 

Emancipação de 1833 reconheceu os negros como sujeitos, retirando-os fora da tutela da 

autoridade exclusiva dos plantadores. Porém, ganhar direitos de sujeito não libertou os 

emancipados dos constrangimentos de raça ou preconceito (mancha) que sobre eles 

incidia por terem sido escravos. Extintos os regimes de aprendizagem, a propriedade da 

terra permaneceu maioritariamente na titularidade dos plantadores, porque a economia 

das Caraíbas britânicas mantinha-se dependente do açúcar, os africanos nesses territórios 

seriam livres da escravidão, mas não livres para fazerem o que desejassem (ibidem). O 

 
a change in outlook. It reflected a loss of faith in patient, indirect, and orderly means for reforming society, 

such as outlawing the slave trade, ameliorative measures, or colonization. Immediatists demanded a total 

and swift transformation of society.(…)Immediatists and gradualists worked well together, the former 

making the latter appear more moderate.” (ibidem, pp.13-14). 
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governo britânico não distribuiu terra aos ex-escravos nem sequer lhes prestou qualquer 

tipo de apoio financeiro. Mesmo assim existiram ex-escravos, ainda que uma minoria, 

que conseguiram adquirir terra e ocuparam-se a trabalhar nos seus lotes de terreno. Ao 

mesmo tempo que o faziam estavam a expressar a sua autonomia  

“by refusing to work for the large landowners on a regular basis. In response, 

planters reinforced old stereotypes of black population as lazy and unapt to work. 

In colonies like Jamaica, planters and colonial officials attempted to control the 

freed population. Initially, they made unsuccessful attempts to attract whites from 

England and Ireland, but eventually they addressed the problem of lack of labor 

force with the introduction of indentured workers, especial from the British colony 

of India, and in lesser extent from Africa as well. The arrival of these new recruits 

increased the available workforce, allowing planters to decrease the wages of 

former slaves” (Araujo, 2017, p.88).  

 

Na realidade, no caso da Jamaica, a maioria da população era formada por ex-escravos e 

seus descendentes. Todavia, o controlo do poder político permaneceu nas mãos de elites 

brancas. Decorre que depois da efetiva abolição da escravatura surgiram restrições no 

direito de voto 

based on property ownership restricted the pool of voters to only 1 percent of the 

population. The persistence of these social, economic and racial disparities in 

Jamaica led to the rise of Morant Bay Rebellion in 1865, six months after the end 

of the Civil War in the United States. Black rebels most of them peasants, 

denounced their working and living conditions as resembling slavery.(…)During 

the 1930’s, even though peasant families constituted between 60 percent and 80 

percent of Jamaica’s population, most blacks remained living in poverty. (ibidem, 

p.89) 

 

 Consequentemente não houve reforma agrária na Jamaica – nem nas demais ilhas das 

Caraíbas britânicas– , que redistribuísse a terra pelos ex-escravos, a grande maioria dos 

quais mantinha-se, sem escolha, a trabalhar nas antigas plantações, e vendo, 

deliberadamente, condicionados os seus direitos civis e políticos por não terem acesso à 

propriedade. O pós-emancipação nas Caraíbas britânicas não trouxe aos ex-escravos a 

materialização da liberdade com um dos seus caracteres mais importantes, 

particularmente na perspetiva do liberalismo europeu, o direito de propriedade, muito 

menos o tratamento igualitário dos ex-escravos comparativamente com a população 

branca.  
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 Seja como for, a Inglaterra após ter abolido o tráfico exerceu intensa e contínua 

pressão sobre as outras potências traficantes para que fizessem o mesmo, firmando, para 

o efeito, tratados que as vinculassem. Os navios de guerra britânicos começaram a 

patrulhar o Atlântico em busca de navios negreiros clandestinos, e ao encontrá-los 

libertavam os africanos ilegalmente escravizados. Desta maneira aqueles tratados “not 

only aimed at forcing these nations to end participation in the slave trade, but also 

stipulated that Britain warships would be granted permission to stop and search 

suspected slave ships, which if discovered would be seized, their slaves freed, and their 

crews arrested” (Bergad, 2007, p. 258). Foram, então, criadas “comissões mistas”122 

compostas por britânicos e cidadãos das nações que tinham assinado tratados antitráfico 

como Portugal, Brasil, Holanda, Espanha, com a função de julgar e punir os perpetradores 

desse tráfico clandestino (ibidem). Neste seguimento Inglaterra lançou a sua ofensiva 

antitráfico que foi um processo que durou quase cinquenta anos e com estádios diferentes, 

“until Cuba was final forced to halt African imports in 1867. Over the course of this 

period over 570 slave ships were seized by naval squadrons, and more than 150,000 

slaves were freed” (ibidem, p. 258).  

Se bem que estes “africanos livres”, libertados dos navios apresados por Inglaterra, nas 

condições prefixadas nos tratados, não tinham acesso imediato à liberdade. Pelo contrário. 

Considere-se o funcionamento, em termos gerais, desde o apresamento do navio à 

“libertação” dos africanos: 

“a court of mixed commission adjudicated when the nationality of a slave ship 

corresponded to a co-signatory of a bilateral abolition treaty with Britain, 

whereas a British vice-admiralty court adjudicated when the nationality of a ship 

was indeterminate. The court, as representative of the sovereignty of Britain or of 

the treaty’s signatories, would pay prize money to buy the slaves and then 

renounce ownership of them, thereby freeing them. The slave trader was not 

necessarily punished: he was handed over to his own nation’s jurisdiction. The 

liberated Africans became apprentices for between three and fourteen years.” 

(Richards,  2018, pp.180-181, neg. e subl. nosso) 

 

 
122 Comissões mistas que se estabeleceram em Freetown na Serra Leoa (colónia inglesa fundada com o 

objetivo de para aí  se transportarem os africanos resgatados do tráfico de escravos clandestino), Havana, 

Rio de Janeiro e em Paramaribo no Suriname holandês (cf. Bergad, 2007). Já França e Estados Unidos 

resistiram a assinar estes tratados. 
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 Parte da historiografia entende que na prática os “liberated africans/africanos livres”, 

com estatuto legal ambíguo, entravam num estado de re-escravização, designadamente, 

através da obrigatoriedade da sua submissão a um período de aprendizagem 

(nomeadamente Conrad, Robert apud Richards, 2018). Não podendo nesta sede explorar-

se com profundidade a temática do estatuto legal e prático dos “africanos livres”123, esta 

referência serve, uma vez mais, para destacar o quanto os estatutos de “limbo”124, pouco 

transparentes, criados para os africanos, numa fronteira entre escravidão e liberdade 

foram utilizados pelos “emancipadores” como forma de “civilizar” pelo trabalho, 

protelando a concessão de uma liberdade que reunisse  as mesmas características da 

usufruída pela generalidade da população que nunca fora escrava, aproveitando para, 

 
123 A propósito do estatuto legal nebuloso dos “liberated africans” a historiografia observa-o de formas 

diversas, nomeadamente: “Jenny Martinez has argued that slave-trade suppression, and abolitionism more 

generally, bestowed human rights upon former slaves. A softer version of this claim, proposed by Beatriz 

Mamigonian and the late Patrick Harries, has argued that liberated Africans claimed rights through court 

processes. But the language of ‘humanity’ and the attribution of rights were absent from the bilateral 

treaties and it is not clear that liberated Africans made claims to rights, either against other individuals or 

the state. As an alternative to rights-based approaches, historians have carefully revealed how naval 

squadrons saw liberated Africans as an opportunity to earn prize money and how hirers saw liberated 

Africans as a cheap source of apprenticed labour.” (Richards, 2018, p.217, subl. nosso). Na verdade, de 

acordo com Mamigonian (2017) a “transferência de africanos livres para colônias britânicas integrava um 

esquema de recrutamento de trabalhadores formulado para fomentar a emigração voluntária da colônia 

de Serra Leoa, mas acabou canalizando aqueles resgatados do tráfico, a quem não foi facultado escolher. 

O esquema surgiu da demanda dos grandes proprietários açucareiros por mão de obra barata e abundante, 

e logo teve a sanção do Colonial Office para tornar-se um fluxo migratório intercolonial.(…)A conexão 

tão perfeita entre esforços de repressão ao tráfico e o suprimento de mão de obra para as colônias punha 

sob suspeita o sentimento humanitário britânico, que seria o argumento institucional de toda a campanha 

repressiva.” (p.102, subl. nosso) 
124 Atente-se, particularmente, ao caso francês: pouco menos de uma década depois de definitivamente 

abolida a escravatura, novamente os navios franceses dirigiam-se para África para trazer “engagés” 

involuntários que eram comprados, “libertados” e despachados para as colónias francesas para trabalharem 

até perfazer o valor da compra pela sua liberdade (Dresher, 1999). O “engagismo” sucedera à escravidão.  

Foi um engagismo criado pelo Estado francês, tendo a administração colonial nomeado os escravos 

emancipados pelo decreto de 1848 como “nouveaux libres”. O termo “engagisme” corresponde aos já 

referidos indentured labour, trabalhadores sob contrato de engajamento/servidão. Estabelecido pelo poder 

colonial, o mesmo que em 1848 tinha abolido a escravatura, o mecanismo particular associado a esse 

engagismo era o “resgate”. Entre 1854 e 1862 “Les recruteurs français achetaient d’abord des captifs sur 

les marchés d’êtres humains du litoral ouest-africain, puis leur imposaient ensuite un «engagement» de 

travail de dix années outre-Atlantique, sur la base d’un document, le contrat d’engagement, dans lequel 

ces «engagés» figuraient en tant que «noirs libres». Le «rachat» de captifs constitue l’originalité de 

l’engagisme africain” (Flory, 2015, p.21, subl. nosso). A situação gerada pelo “resgate” mediante o qual 

os recrutados africanos não eram mais cativos, mas também já não detinham a propriedade dos seus corpos 

nem donos da sua vontade,  leva a que Flory (2015) questione a noção de liberdade e caracterize o 

engagismo nesta modalidade de resgate com o oxímoro de “liberdade forçada”(ibidem, p.23). 
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dessa forma, retirar proveitos económicos enquanto essa indefinição se fosse mantendo. 

Acrescente-se que a criação de estatutos legais sobrepostos enquanto medida dilatória 

para a abolição definitiva da escravatura é muito clara no caso português que analisaremos 

mais à frente, assim como nos sucessivos atos legislativos no Brasil que não tinham a 

necessária implementação prática, onde a discrepância entre o previsto na lei e a realidade 

era enorme, como também observaremos. 

2.2.2 Estados Unidos da América 

A abolição do tráfico de escravos nos EUA ocorreu via Abolition Act de 1808 e não 

se revestiu de particular dificuldade na resolução comparativamente com Inglaterra. E 

essa maior facilidade de abolir o tráfico sem grande agitação política e social é 

compreensível se tivermos em conta que os EUA não estavam tão dependentes do tráfico, 

uma vez que existia reprodução natural da sua população escrava ao contrário do que 

sucedia, por exemplo, nas Caraíbas britânicas ou Brasil. Já no tocante à extinção da 

escravatura, somente em 1863 o Presidente Lincoln assina o “Emancipation Act”125, mas 

apenas em dezembro de 1865 foi aprovado pelo Congresso dos EUA sob a forma da 13ª 

Emenda da Constituição, abolindo a escravatura, após o fim da Guerra Civil (entre a 

União dos estados do norte - que tinham vindo a abolir progressivamente a escravatura- 

 
125 Recorde-se que em 1777, Vermont, um estado do norte, tinha abolido a escravatura com efeitos 

imediatos para os seus dezanove escravos. Atente-se ainda que apenas tinha passado um ano após a 

declaração de independência dos EUA. Aí se marca, portanto, o início da abolições graduais da escravatura 

nos estados do norte dos EUA: nomeadamente, em 1780, a emancipação dos escravos na Pensilvânia; em 

1783 a emancipação dos escravos de Massachussets e New Hampshire, em 1784 a emancipação dos 

escravos de Rhode Island e de Connecticut (Mémorial de L’Abolition de L’Esclavage. Nantes. Disponível 

em: http://memorial.nantes.fr/en/key-dates-in-the-chronology-of-abolitions/ acesso em 24-4-2019). Os 

estados do norte tiveram, nesta sequência, uma abordagem gradualista da abolição, não havendo pagamento 

de compensação monetária aos proprietários, porque também não emanciparam imediatamente, à exceção 

do Vermont onde, como se aludiu, o nº de escravos era insignificante. Assim, libertaram primeiro os filhos 

dos escravos e apenas quando atingissem uma certa idade, 21, 25 ou 28 anos, dependendo do estado e do 

sexo do escravo. Alguns estatutos exigiam que os proprietários educassem os escravos ou se ocupassem 

deles na velhice; outros  não impunham qualquer obrigação aos senhores, especialmente, se eles aceitassem 

que a manumissão dos seus escravos ocorresse mais cedo. Em todos os casos, os proprietários tinham 

oportunidade de substituir os escravos por “indentured servants”, pelo que a passagem para a liberdade 

podia ser demorada, pois todos os estados nortistas que emanciparam, no final do século XVIII e início do 

século XIX, faziam depender a eficácia dessa emancipação da publicação de outra legislação, uma década 

mais tarde, que declarasse a escravatura definitivamente extinta, por ex. Nova York em 1827, New Jersey 

em 1846, Connecticut  e Illinois em 1848 e New Hampshire em 1857 (Hahn, 2011, subl. nosso). 

http://memorial.nantes.fr/en/key-dates-in-the-chronology-of-abolitions/
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e a Confederação dos estados do sul escravistas), libertando  quatro milhões de escravos.  

Nos EUA com a abolição massiva da escravatura em 1865 não foi paga indemnização aos 

proprietários dos ex-escravos126. E foi precisamente pela existência do conflito bélico e 

pelo facto de dele terem saído vencedores os estados da União, que eram antiescravistas, 

que as exigências de indemnização dos plantadores foram bloqueadas. Nos EUA a 

escravidão foi, portanto, abolida por causa do turbilhão de uma guerra civil, na qual 

também os escravos desempenharam um papel importante a nível militar, alistando-se 

nas tropas unionistas. Para os afroamericanos este foi apenas o início de uma nova e longa 

luta pela igualdade racial, pois a emancipação não veio conjugada com a eliminação do 

racismo e discriminação (Bergad, 2007)127.  A escravatura nos EUA estava enraizada no 

sul do país e era precisamente daí que provinha o poderoso grupo de pressão dos 

plantadores a incidir sobre o poder político, contrapondo-se às ações abolicionistas, 

tentando fragilizar a mobilização da opinião pública a nível nacional. Acentue-se que 

 
126 Exceto no Distrito de Columbia, relativamente ao qual em 16 de Abril de 1862 o Presidente Lincold 

assinou o “The District of Columbia Emancipation Act” que ao ditar a emancipação imediata dos escravos, 

estipulava uma “compensation to former owners who were loyal to the Union of up to $300 for each freed 

slave (…)Over the next 9 months, the Board of Commissioners appointed to administer the act approved 

930 petitions, completely or in part, from former owners for the freedom of 2,989 former slaves. Although 

its combination of emancipation, compensation to owners, and colonization did not serve as a model for 

the future, the District of Columbia Emancipation Act was an early signal of slavery's death” (National 

Archives. (2019). The District of Columbia Emancipation Act. Disponível em: 
https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/dc-emancipation-act , acesso em 24-4-2019) 

É conveniente contextualizar a emanação deste ato com o facto de Abraham Lincoln ter em setembro de 

1862 preparado uma proclamação preliminar de emancipação, que incluía planos gradualistas e 

compensação para os “border states” (os estados que permaneceram na União mas onde a escravatura era 

ainda legal) e ainda para colonização (repatriamento/exílio forçado dos emancipados para África, uma ideia 

prévia à fundação da Sociedade de Colonização Americana em 1816). No entanto, a proclamação de 

emancipação assinada em 1863 deixou cair essas propostas de gradualismo, deixando de fora os “border 

states” quanto à emancipação. Apenas com a ratificação da 13ª emenda constitucional em dezembro de 

1865 é que a escravatura, enquanto instituição, é destruída (Hahn, 2011). 
127 Logo no final da guerra civil, ficou visível que o caminho para a liberdade de facto e igualdade de 

direitos dos negros, ex-escravos, seria muito longo e penoso, algo que a política discriminatória adotada 

pelo governo federal quanto ao pagamento dos soldados deixava antecipar. Decorre que “[t]he newly 

emancipated slaves were even more impoverished [than the general poverty of the black population in the 

North]since few escaped slavery with more than the clothes on their backs. Under such circumstances, 

black soldiers felt betrayed by the War Department’s decison to pay them three dolars less per month than 

white soldiers, and to deduct na additional three dollars for clothing. The federal government’s default on 

its pledge challenged the rights of black people as citizens at the very moment that military service, in the 

eyes of many, seemed to affirm racial equality. It was a stark reminder that racial prejudice pervaded 

Northern as well as Southern society.” (Berlin, 2015, p.172, subl. nosso) 



 
  
  

118 

estados do norte, no tempo em que tinham escravos, não eram sociedades escravistas e à 

medida que aboliram a escravatura tornaram-se, muitas vezes, refúgio para os escravos 

negros que fugiam do sistema escravocrata do sul128. Outro traço a destacar no movimento 

abolicionista nos EUA é que embora se vislumbrasse uma comunidade multirracial no 

interior do movimento, na realidade isso não minimiza o facto de que  

“the vast majority of black and white Americans -and black and white 

abolitionists- lived in diferent worlds, which themselves had developed from 

slavery and from the allied structures of white supremacy. Material diferences in 

wealth that spawned differences in education and aspirations elevated whites, 

imbuing them in a sense that they were the black defenders, protectors, and 

benefactors, but not their colleagues and comrades. Such condescension 

manifested itself in Samuel Ringgold Ward’s lament that all-too-many white 

opponents of slavery “love the colored man at a distance”” (Berlin, 2015, p.33, 

neg. e subl. nosso). 

 

 Outro aspeto que consideramos significativo, e que concorre para melhor entendermos 

as falhas do pós-emancipação é o facto de, por vezes, os abolicionistas brancos ficarem 

confortados pela aprovação da lei, como se a mesma garantisse que a prática iria 

inteiramente corresponder aos normativos legais. Com muita pertinência, Robin 

Blackburn atenta para o facto de que os abolicionistas 

“became fixated on legal trappings of slavery, and failed to identify and oppose 

forms of racial exclusion not based on property in persons.(…)Although 

abolitionists (…)many of them underestimated the resilience of racial oppression 

and exaggerated the possibilities open to the freedmen and women(…)Moderate 

abolitionists celebrated the condition of the property-less free wage labourer 

without sufficiently insisting on public rights of association and equal access. 

(…)it still tended to present a positive image of the paternalistic emancipator, 

dispensing liberation of guaranteeing rights.” (Blackburn, 2013, p. 494, neg. e 

subl. nosso) 

 

 
128 Porém, sempre se diga que, o preconceito racial também se manifestava no norte, como se viu logo no 

final da guerra civil com o tratamento desigual dos soldados negros face aos brancos. Sublinhe-se que após 

a emancipação a solidariedade dos nortistas para com os ex-escravos era mínima uma vez que a 

generalidade dos nortistas queriam que os ex-escravos permanecessem no sul. Por um lado, porque temiam 

um enorme fluxo de escravos emancipados rumo aos estados do norte (Hahn, 2011). Por outro lado, há 

ainda que considerar que após a emancipação nos EUA surgiu uma comunidade de interesses entre os ex-

donos de escravos e as elites do norte na defesa dos direitos de propriedade privada, na manutenção da 

supremacia branca e a disciplina laboral (ibidem). Não espanta, pois, que a via para a segregação racial 

legal que foi instaurada na era da Reconstrução (nos estados do norte baseando-se mais em preceitos 

consuetudinários do que em normas legais) estivesse facilitada ao ponto de durar noventa anos. 
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 A este propósito, vejamos exemplo desta ingenuidade incauta ou talvez cegueira atinente 

ao contexto social e intelectual da maioria dos abolicionistas, confiados na efetivação 

prática das normas do direito positivo, como expressão da racionalidade do legislador, e 

que efetivamente a mera consagração dos direitos em letra de lei seria garantia suficiente 

para marcar o termo da sua luta. William Lloyd Garrison, um dos fundadores da American 

Anti-Slavery Society e editor do jornal “The Liberator” mostra bem essa “disposição 

otimista” dos abolicionistas quando redigiu artigo naquele jornal em Dezembro de 1865, 

na sua última edição. Neste artigo informava-se que o “The Liberator” iria ser 

descontinuado, no qual Garrison apresenta as despedidas, parecendo convicto de que o 

seu trabalho, no essencial, estava terminado:  

“The object for which the Liberator was commenced – the extermination of chattel 

slavery- having been gloriously consumated, it seems to me specially appropriate 

to let its existence cover the historic period of the great struggle; leaving what 

remains to be done to other instrumentalities(…) under new auspicies, with more 

abundant means, and with millions instead of hundreds of allies. Most happy am 

I to be no longer in conflict with the mass of my fellow-countrymen on the subject 

of slavery” (Garrison, 1865, 29 de dezembro, p. 206) 

 

Talvez o excesso de euforia com a efetiva libertação de milhões de escravos tenha 

determinado a precipitação de pensar que o caminho percorrido não comportava recuos e 

os abolicionistas não olharam para o grande desafio (talvez ainda maior do que a própria 

abolição) que estava por vir: materializar a emancipação no quotidiano dos ex-escravos. 

Afinal, o ato legislativo emancipador não continha garantias para a integração na 

sociedade dos milhões de libertados, especialmente nos estados do sul profundamente 

racistas, que justificassem o sentimento de missão cumprida de Garrison! A luta travada 

antes da lei emancipadora era apenas o princípio. A luta mais importante estava por fazer 

e teve o seu início a partir de dezembro de 1865. Tratava-se de tornar a liberdade 

consagrada em lei exequível para os afroamericanos.  

Facto inteiramente relacionado com esta inexistência de garantias práticas para os ex-

escravos prende-se com a distribuição de terras prometidas aos negros no sul escravista 

que não se veio a verificar.  Também nos Estados Unidos o acesso à propriedade fundiária 

foi vedado aos ex-escravos. Porém, a promessa que se consubstanciaria numa reforma 
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agrária, existiu e ficou conhecida para posteridade como “forty acres and a mule”.  

No final da guerra de secessão foi aprovado, pelo departamento de guerra, que cada 

família de negros receberia um lote de terreno de 40 acres (ou seja, 16,58 hectares) e 

como empréstimo seriam-lhes atribuídas mulas do exército para auxiliá-los. E, com 

efeito, em junho de 1865, 40.000 ex-escravos povoavam essas terras e começavam a 

cultivá-las129. Só que este projeto de distribuição de terras teve vida curta e foi 

interrompido abruptamente com o assassinato de Abraham Lincoln e, ainda em 1865, o 

novo presidente Andrew Johnson revogou a ordem de redistribuição de terras aos ex-

escravos, terras que tinham sido, a maioria delas, confiscadas durante a guerra aos 

sulistas. Mas Johnson foi mais longe, ao perdoar os rebeldes sulistas, restituindo-lhes as 

terras, o que levou à expulsão daquelas famílias de ex-escravos que nelas viviam e 

cultivavam os terrenos. A partir daí a possibilidade de aceder à titularidade da propriedade 

de terra tornou-se mais difícil para os negros. O “Southern Homestead Act” de 1866 

disponibilizou para venda cerca de quarenta e sete milhões de acres nos estados do 

Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana e Mississipi. A terra seria vendida, e não doada, 

em parcelas de oito acres até 1867. Contudo, os lotes disponiveis para aquisição eram 

menos férteis e a maioria dos ex-escravos não dispunham de recursos financeiros para 

adquirir essas parcelas de terra. Neste seguimento, em “1869, only 4,000 families 

attempted to secure land, especially in Florida. Despite some exceptions, most land went 

to whites, and in subsequent years many freedmen and freedwomen lost the lands they 

originally succeeded in purchasing” (Araujo, 2017, p. 93)130. Para agravar este quadro, e 

 
129 As autoridades públicas detinham em seu poder cerca de 850.000 acres (3.4 milhões de hectares) de 

terra abandonada ou confiscada para redistribuir.  Aliás, antes da abolição definitiva da escravidão em 1865 

“the fourth section of the“Act to establish a Bureau for the Relief of Freedmen and Refugees” which created 

the institution later known as Freedmen’s Bureau, proposed the distribution of abandoned lands to freed 

populations. According to the decree, the appointed commissioner of the newly created bureau had the 

authority to provide “tracts of land within the insurrectionary states as shall have been abandoned, or to 

which the United States shall have acquired title by confiscation or sale, or otherwise, and to every male 

citizen whether refugee or fredmen, as foresaid, there shall be assigned not more than forty acres of such 

land.” (Araujo, 2017, p.92).  
130 Importa aqui considerar o que  dissemos sobre a implantação das culturas de subsistência e economias 

informais dos escravos, in casu, nos EUA, e que as medidas tomadas no tempo da guerra de secessão “had 

raised hopes of a general land reform, the federal government soon retreated from the prospect of 

confiscation and redistribution of property, except for a scanty and poorly administered allocation of public 

land under the Southern Homestead Act.(…)Former slaves nonethless tired to build on old customs, implicit 
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de forma semelhante ao que ocorreu nas Caraíbas britânicas e francesas, em estados como 

o Louisiana, os plantadores recusaram-se a vender ou arrendar terrenos aos ex-escravos 

com o intuito de os deixar sem escolha de modo a que trabalhassem para os plantadores 

por baixos salários (ibidem). A situação tornava-se cada vez mais insustentável para os 

emancipados que não conseguiam ser proprietários de terra e viam o acesso a uma 

cidadania integral cada vez mais distante. Sem surpresa, regressaram iniciativas de 

recolocar afroamericanos em determinadas regiões do país ou mesmo deportá-los para o 

estrangeiro através da “American Colonization Society”131, instituição que em 1868, 

enviou para a Libéria 2,232 afroamericanos do sul dos EUA. Como também sucedeu 

noutras sociedades escravistas, os plantadores e autoridades governamentais acautelaram-

se para que a quantidade de mão de obra não sofresse um declínio devido ao fim da 

escravatura. Para reter de mão de obra, antes escrava, entre 1865 e 1866, os estados do 

sul publicaram os Black Codes, legislação que visava restringir a mobilidade dos ex-

escravos, agora trabalhadores livres, contendo preceitos que puniam, precisamente, a 

mobilidade dos negros. Acresce que, 

 “[T]he imposition of penal labor on individuals serving time in prison expanded 

in southern states such as Georgia, Mississippi, Florida, and North Carolina. 

Legislation punishing vagrancy supported the growing incarceration of freed 

individuals, who hence provided unpaid work in plantations and factories. Over 

the next decades, this new dynamic led to the growth of the country’s black prison 

population.” (Araujo, 2017, p.91, subl. nosso). 

 

 
reciprocities, and their new bargaining position as wage laborers to try to gain a foothold on the land. 

Louisiana had long had a vigourous internal provisioning economy, resting on slaves customary 

entitlements to garden plots and to the right to raise small livestock. After emancipation, those who were 

now free tried to claim new prerogatives emerging from old entitlements.” (Scott, 2008, p.38, subl. 

nosso).Vimos que nos EUA, especialmente nos estados do sul, como sucedeu  nas Caraíbas britânicas, as 

culturas de subsistência e economias informais geradas dos escravos ao tempo da escravatura foram no pós-

emancipação, porque cientes das restrições que lhes foram impostas de acesso à propriedade fundiária, 

instigadoras da reclamação  pelos ex-escravos de direitos adquiridos sobre esses lotes de terreno com base 

no usufruto que deles faziam enquanto escravos. O acesso e controlo da terra foi indubitavelmente uma 

questão central nos processos de pós-emancipação da maioria das sociedades do continente americano. 
131 Relembrar que a “American Colonization Society” criada em 1816 com o objetivo essencial de deportar 

negros para o continente africano, à medida que fossem sendo emancipados, teve como um dos seus 

entusiastas Thomas Jefferson. No entanto, inicialmente, antes de se instalar a desilusão com o que 

encontraram no continente africano, alguns afroamericanos aderiram à ideia de regresso, a uma África 

ancestral das suas origens ou dos seus antepassados. Já no século XX esta ideia de regresso à terra matricial 

vai ser aproveitada por movimentos nacionalistas negros, como o de Marcus Garvey. 



 
  
  

122 

 No período pós-emancipação os negros não tinham salvaguardados os direitos mínimos 

à sua segurança e sobrevivência, em especial nas sociedades racistas do sul do país, 

aspetos visíveis na análise de alguns fragmentos de relatórios de agentes remetidos a 

superintendente encarregado do Freedman’s Bureau em 1868132. A discriminação dos 

negros adensava-se, e era amparada nas decisões dos tribunais superiores. A saber, em 

1883, o Supremo Tribunal invalidou o “Civil Rights Act” de 1875 que proibia a 

discriminação racial entre privados. Outra decisão do Supremo, de 1896, que legitimou a 

segregação racial dos negros face aos brancos foi o Acórdão Plessy vs. Ferguson, 

mediante o qual o tribunal confirmou a constitucionalidade da segregação racial. A partir 

deste marco jurídico na história do pós-emancipação dos ex-escravos nos EUA, os  

“southern states continued the segregation of blacks and whites in public spaces, 

schools, transportation, and the militar. In the northern states white supremacy 

and racism prevailed in various spheres as well African Americans faced growing 

civil rights restrictions and continuous racial hatred, through lynching and other 

forms of racial violence” (Araujo, 2017, p. 95) 

 

Estávamos, então, na era “Jim Crow”133, um período que duraria noventa anos, 

caracterizado pela segregação racial legalizada e institucionalizada dos negros face aos 

brancos que apenas terminaria, do ponto de vista legal, em 1964, ano em que se 

aprovaram as leis dos direitos civis dos negros nos EUA. 

2.2.3  Brasil 

O abolicionismo no Brasil foi, no essencial, construído no período posterior à 

independência (pós 1822) e, no que respeita à extinção do tráfico de escravos, teve a 

 
132A Freedman’s Bureau foi uma agência criada pelo Congresso, em 1865, para monitorizar o pós-

emancipação, supervisionando a transição para o trabalho livre e a integração dos ex-escravos também 

através da distribuição de terras, embora os seus objetivos fossem relevantes (fomentou a criação de escolas, 

universidades e igrejas, considerando a educação como meio necessário para integrar os negros na 

sociedade), o seu impacto na melhoria das condições de vida dos ex-escravos foi escasso. Em 1872 a 

agência seria encerrada. Relativamente ao modo como os descritivos relatórios daquela agência nos 

permitem conhecer das condições de vida dos ex-escravos no pós-emancipação, particularmente nos 

estados do Sul, remetemos para a nossa análise de trechos mais significativos no Anexo IV.  
133 A designação desta época como “Jim Crow” provém, originalmente, de canção e dança de 1828 

interpretada por um indivíduo branco, de rosto pintado, que imitava caricaturalmente os negros, satirizando-

os e ridicularizando-os. Ver mais em Ferris State University. Jim Crow Museum of Racist Memorabilia. 

Disponível em: https://www.ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/origins.htm (acesso em 22-4-2019). 

https://www.ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/origins.htm
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idiossincrasia de ter tido duas leis de abolição, a primeira datada de 1831 (Lei Feijó) e a 

segunda de 1850 (Lei Eusébio de Queirós), legislações que são reflexo da prolongada e 

insistente pressão de Inglaterra e da renitência da classe política brasileira em acabar 

definitivamente com o tráfico de escravos de africanos. Já a abolição da escravatura 

apenas ocorreu em 1888 (emancipando 1,5 milhões de escravos), através da publicação 

da Lei Áurea, o que fez do Brasil o último país da Américas a abolir a escravatura. Nesse 

lento caminho até à abolição definitiva foi adotado o princípio do gradualismo, princípio, 

afinal, apto para através de atos legislativos postergar-se a efetiva emancipação dos 

escravos, aliás, à semelhança, como veremos, de Portugal. No século XIX, o império do 

Brasil era a única nação independente nas Américas que ainda praticava o tráfico negreiro 

em grande escala, tendo-se aquele tráfico expandido após a primeira lei de abolição do 

mesmo. Por isso, as autoridades brasileiras eram pressionadas constantemente por 

Inglaterra para que cessassem o tráfico e vários tratados foram celebrados com o Brasil, 

semelhantemente ao que Inglaterra já tinha, antes da independência, acordado  com 

Portugal, visando que aquele comércio fosse eliminado. Uma dessas convenções foi o 

tratado anglo-brasileiro de 1826 que originou a aprovação da lei de 1831 que aboliu o 

tráfico de escravos e que ficou conhecida, dada a sua inefetividade prática, como “lei 

para inglês ver”. Sucede que na sequência da Conferência de Viena, o tratado anglo-

português de 1818 tinha já abolido o tráfico negreiro a norte do equador.  Porém, entre 

1818 e 1831 (o Brasil tornara-se independente em 1822), 50 mil africanos do norte do 

equador, onde o tráfico tinha sido abolido, foram trazidos ilegalmente para o Brasil. E 

entre 1831 e 1856, esse tráfico clandestino intensifica-se, desembarcando no Brasil 710 

mil africanos de diversas partes de Africa (Alencastro, 2010). Isto significa que os 

africanos introduzidos no país (também naquela fase de dois anos entre 1818-1822 em 

que ainda permanecia colónia), com as proibições de tráfico em plena vigência, seja a de 

1818 e, posteriormente, a de 1831, eram afinal indivíduos livres! Cada proprietário, nestas 

condições, praticava  crime de sequestro e crime de escravização de pessoa livre que 

estavam tipificados no código penal de então. Ou seja, “760 mil africanos desembarcados 

até 1856 -e a totalidade de seus descendentes – continuaram sendo mantidos ilegalmente 
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na escravidão até 1888” (Alencastro, 2010, p. 6). A consequência desta situação, singular 

face a outros países escravistas, resulta da cumplicidade das elites no poder com a prática 

reiterada daqueles crimes em prol da estabilidade da economia e proteção dos interesses 

dos proprietários e de toda a teia de negócios dependentes do tráfico. Com efeito, 

“a maioria dos africanos cativados no Brasil a partir de 1818 -e de todos os seus 

descendentes-foram mantidos na escravidão até 1888. Ou seja, boa parte das 

duas últimas gerações de indivíduos escravizados no Brasil não era escrava. 

Moralmente ilegítima, a escravidão do Império era -primeiro e sobretudo-

ilegal.” (ibidem, p.7, subl. nosso) 

 

 Por isso, Alencastro (2010) sustenta que aquela cumplicidade assentou num “pacto de 

sequestradores [como] o pecado original da sociedade e da ordem jurídica brasileira.” 

(ibidem). Neste seguimento, Mamigonian (2017) defende que a existência desse conluio 

entre gerações de políticos brasileiros terá consequências na memória coletiva brasileira, 

uma vez que a 

“memória oficial da abolição compreende ainda uma cuidadosa formulação do 

esquecimento da Lei de 1831(…) A lei que previa a punição para traficantes e 

detentores de africanos ilegais e declarava livres os africanos trazidos por 

contrabando, havia se tornado uma ameaça à manutenção da escravidão. A 

solução política selada por Eusébio de Queirós em 1850 foi prometer “esquecer 

o passado”: anistiar informalmente todos os envolvidos com o tráfico ilegal nas 

duas décadas anteriores e garantir que a propriedade ilegal não fosse 

questionada” (p.252) 

 

 Drescher (1999) considera que o processo abolicionista brasileiro partilhou 

características do modelo abolicionista anglo-americano e do modelo abolicionista 

continental europeu. Segundo o autor antes do final da década de 1860 o Brasil 

assemelhou-se ao modelo continental europeu. Mas durante a fase final da década de 1880 

desenvolveu características de mobilização popular, associada ao modelo anglo-

americano de abolicionismo, ainda que não existissem petições populares como em 

Inglaterra e EUA. Como se vem referindo, o governo britânico pressionou o Brasil por 

mais de 40 anos. O poder político, dada a importância económica dos escravos para o país 
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foi protelando a abolição134,  primeiro a do tráfico e depois a da escravatura, fazendo 

assentar o seu processo abolicionista no gradualismo. Assim, em 1871 o governo 

brasileiro aprovou a Lei do ventre livre (Lei de Rio Branco), que libertava os filhos das 

escravas que nascessem após a publicação da lei. Em 1885, de forma análoga à que vimos 

para estados do norte dos EUA ou na Lei Moret de Espanha, foi aprovada a Lei dos 

sexagenários que libertava os escravos com idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil 

não existiu indemnização paga aos proprietários, embora tenham existido acesos debates 

sobre a exigência de indemnizações pelos proprietários135. Também não existiu período 

de aprendizagem para os ex-escravos, mas os plantadores viram aumentados os seus 

poderes sobre os trabalhadores e, de modo a manter os salários baixos, o governo 

brasileiro incentivou a imigração de famílias europeias. Atente-se no facto de, embora 

não ter existido diretamente indemnização para os proprietários, de forma mediata estes 

foram compensados, como aliás sucedeu nos abolicionismos gradualistas de outros 

países, já que a versão final da Lei dos sexagenários obrigava os emancipados a 

permanecerem ao serviço sob a tutela dos seus (ex-)senhores durante cinco anos. Já 

anteriomente a Lei da liberdade do ventre de 1871 acautelava a posição dos senhores, 

destacando o conveniente gradualismo da abolição, prevendo que os filhos das escravas 

 
134 O juiz de direito,  Leal (1866) vem tecer considerações sobre o projeto lei de emancipação dos escravos 

que refletem a prevalência do direito de propriedade e os perigos da emancipação imediata: "todos sabem 

que o direito de propriedade é garantido em toda sua plenitude pela constituição politica do Imperio; - 

que a emancipação repentina dos escravos, sem indemnisação de seos proprietários, seria um golpe 

profundo n'aquella lei fundamental do Estado, que deve ser escrupulosamente respeitada, como intangivel, 

como uma arca sancta, e principal alicerce em firma o nosso edificio social; que a passagem rapida de um 

ou dous milhões de individuos alieni juris para a condição de sui juris, seria a creação de uma enorme 

massa de proletarios, nocivos á ordem publica onerosos ao Estado, e nem ha ainda no Império o numero 

de braços livres que substituam os dos que se acham, na condição de escravos, ao serviço dos proprietarios 

e das industrias, sobretudo da agricola, principal, sinão unica, fonte das rendas e fortuna publicas." (Leal, 

1866, p. 15). 
135 A questão das indemnizações para os proprietários e plantadores foi, efetivamente, um dos temas mais 

controversos no período pré-emancipação dos escravos (remetemos para anexo III) e, como se ressalvou, 

não apenas no Brasil. Para evitar que qualquer quantia fosse paga, uma vez que o erário público brasileiro 

não comportava tal esforço, o Decreto de 1890 de Rui Barbosa ordenou a destruição dos documentos e 

livros de registos relacionados com a escravidão, que estivessem arquivados no Ministério das Finanças, 

impossibilitando assim a associação da “matrícula” do escravo ao proprietário. Araújo (2017), convergindo 

com essa interpretação, hoje, pacífica na historiografia, acrescenta que “it is worth emphasizing that 

preserving the records could also cause future legal problems for the old slave owners. First, some of these 

registries probably contained evidence of ilegal importation of Africans after 1831, when the slave trade 

to Brazil was first abolished” (pp.112-113). 
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que nascessem depois da entrada em vigor da lei ficavam sob tutela dos senhores e a estes 

prestariam serviços gratuitamente até completarem 21 anos.  

Novamente como nos casos históricos precedentes que analisamos, também não existiu 

no Brasil redistribuição de terras aos ex-escravos, nem um plano específico para a sua 

integração social (como nos EUA se tentou fazer pelas ações da Freedmen’s Bureau, 

embora o plano se tenha gorado). Relativamente ao estatuto de cidadania, desde logo no 

exercício de direitos políticos como o direito de voto os ex-escravos eram condicionados. 

No Brasil Império, as eleições eram censitárias, em dois graus, e até à lei de 1881 (Lei 

Saraiva) os analfabetos, incluindo a grande maioria dos negros e também mulatos 

alforriados, podiam votar como  

“eleitores de 1º grau, que elegiam eleitores de 2º grau (cerca de 20 mil homens 

em 1870), os quais podiam eleger e ser eleitos parlamentares. Depois de 1881, 

foram suprimidos os dois graus de eleitores e, em 1882, o voto dos analfabetos 

foi vetado. Decidida no contexto pré-abolicionista a proibição buscava criar um 

ferrolho que barrasse o acesso do corpo eleitoral à maioria dos libertos. Gerou-

se um estatuto de infracidadania que perdurou até 1985, quando foi autorizado o 

voto dos analfabeto(…)Mas a exclusão política foi mais impactante na população 

negra, onde o analfabetismo registrava, e continua registrando, taxas 

proporcionalmente bem mais altas do que entre os brancos.” (Alencastro, 2010, 

p.8, subl. nosso). 

  

Resulta, portanto, que também no Brasil a cidadania dos ex-escravos era essencialmente 

formal e, consequentemente, restringida. Ainda na reflexão sobre a integração dos ex-

escravos no pós-emancipação no Brasil não podemos deixar ter presente o pano de fundo 

criado a partir da instauração da República (em 1889), que perdurou até ao presente, que 

foi a ideologia e/ou mito da democracia racial. De acordo com aquela mitificação, a 

sociedade brasileira caracterizar-se-ia pela ausência de discriminação racial e por uma 

coabitação harmoniosa entre “raças”, tendendo para a homogeneização. Ora, como 

noutras áreas da América Latina136 inexistindo segregação racial legal, como a que existiu 

 
136 É relevante ter em conta que enquanto o Brasil colónia portuguesa ao tornar-se independente não se 

desintegrou, o mesmo não sucedeu com a América espanhola que deu origem a diversos países após a 

guerras da independência no século XIX. Assim, quando o rei Fernando VII é destronado por Napoleão 

Bonaparte em 1808 iniciam-se os processos das independências na América espanhola. Convém ter 

presente que, em geral, com a independência desses países, que se transformaram em repúblicas, como o 

México, Venezuela, Colômbia, a escravatura sobreviveu. A maioria dos líderes revolucionários-patriotas 
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nos EUA, tentou-se no século XIX e ao longo século XX ocultar, precisamente através 

do apelo à ficção da democracia racial, que a desigualdade social no Brasil tinha caráter 

estrutural, incapaz de ser atenuada com progresso a nível económico e social. Decorre 

que a propagação daquela ideologia contribuiu para disfarçar o racismo e as 

desigualdades sociais e, até mesmo, profilaticamente, retardar a formação de movimentos 

organizados para defesa dos interesses dos afro-brasileiros (ibidem, p.10; também Araujo, 

2017). Paralelamente desenharam-se políticas de fomento à imigração com o intento de 

branqueamento da população negra e mestiça alicerçados nas teorias racialistas que se 

difundiam na Europa e Américas de então. Tais incentivos governamentais à imigração 

europeia existiram na América Latina e, particularmente, no Brasil137 do século XIX.  

Veja-se, a título exemplar, o que sustenta enfaticamente Penido (1858), em tratado de 

medicina, apontando claramente para a classificação entre raças, tão em voga na época, 

revelando o modo como a ideia de branquear a população poderia ser posto em prática 

para obter o máximo sucesso económico e social a bem da prosperidade da nação. O 

autor, perorando sobre os meios de atrair a imigração para o Brasil seleciona as raças 

ideais, que entende como as mais proveitosas para o “cruzamento” com os brasileiros:  

“Tendo-se acabado com o trafico dos pretos (...)para supprimento da falta de 

braços todas as vistas se volverão para a colonisação: sou um dos fanatisados 

por esse systema como meio de augmentar a população do paíz; porque o numero 

tem sempre uma boa dose de influencia na consideração e no respeito 

internacional. A colonisação acarretará o beneficio do cruzamento das raças, e 

 
eram não raras vezes proprietários de escravos, como era o caso do aristocrata Símon Bolivar. Na realidade, 

não existiu uma correlação entre a independência e a abolição. Embora o discurso pró-independentista tenha 

frequentemente retratado a metrópole colonizadora como escravizando as colónias, após alcançada a 

independência, em nome da propriedade privada, a maioria da elites governantes recusou conceder 

liberdade aos escravos. Acresce que nessas novas nações também não existiu um poderoso movimento 

abolicionista que pudesse contrariar o poder que se instituiu. E apesar da igualdade formal, prevista na lei, 

esses governos eram maioritariamente compostos por brancos que tiveram acesso a educação superior no 

tempo colonial espanhol (Helg, 2008). 
137 De facto já na “primeira década do século XIX, alguns portugueses defensores do abolicionismo 

começam a fomentar a imigração europeia no Brasil, em vez do tráfico africano de escravos. Em causa 

estava o facto de a «cor» dos negros ser considerada um obstáculo para sua assimilação. Existia, assim, 

uma relação entre o abolicionismo e a hostilidade desenvolvida em relação aos negros. Enquanto alguns 

escravistas consideravam que o tráfico de negros tinha uma função civilizadora e integradora, os 

abolicionistas que defenderam a imigração de homens «brancos» argumentavam que essa seria uma forma 

de uniformizar o espectro racial brasileiro, isto é, a miscigenação entre as populações do Brasil e os 

imigrantes europeus conduziria à diluição dos caracteres negroides em poucas gerações.” (Matos, 2006, 

p.44, subl. nosso).  
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em dous ou tres seculos poderá desapparecer a escalla de cores e se tornar a 

nação homogenea e compacta; e por esse motivo não considero como mui 

acertado a colonisação chineza, sendo talvez debaixo das relações de 

supprimentos de braços mais convinhavel que a de entres colonos; comtudo os 

emigrantes que mais nos convém são por sem duvida os Portuguezes, estes não 

tem um genio apropriado para formar colonisação propriamente dita(...)Os 

emigrantes portuguezes se intercallão logo na massa da população, se allião com 

as nossas familias, e isto é uma vantagem(...) os Portuguezes devem ser preferidos 

a todos os outros colonos emigrantes, segue-se que o governo deveria fazer 

esforços e sacrifícios especiaes para attrahi-los em maior escalla, e para que 

esses meios de augmentar a população se estendão, e delles compartilhem todos 

os angulos e recantos do imperio, porque em todos os angulos e recantos existem 

Portuguezes. (...)julgo preferível os Portuguezes, e immediato a estes preferiria 

os judeos, pela razão de serem mais ambiciosos e de uma economia levada quasi 

a avareza; o cruzamento portanto dessa raça com a dos Brazileiros retemperaria 

o nosso genio prodigo, etc.(...)” (Penido, 1858, pp. 225 a 228) 

2.2.4 Portugal 

Observando, doravante, o processo abolicionista português centrar-nos-emos na sua 

característica que nos parece mais acentuada e reveladora: a utilização da legislação como 

instrumento dilatório para a concessão da liberdade dos escravos, gerando regimes e 

estatutos que procuraram, com maior ou menor benignidade nas intenções, protelar a 

emancipação dos escravos138. Não se estranha, por isso, que desde o início daquele 

 
138 Considerando, ainda que de forma brevíssima, o outro processo de abolicionismo ibérico, o espanhol, 

também neste se assistiu ao adiar constante da decisão emancipatória pelo recurso a atos legislativos. 

Espanha ressentiu-se igualmente da forte pressão de Inglaterra para extinguir o tráfico nas suas colónias 

americanas e, paulatinamente, a escravidão. À semelhança de outros países, existia uma corrente maioritária 

de abolicionismo gradualista, que considerava necessário amplo período de transição até à liberdade dos 

escravos; e abolicionistas imediatistas que foram, fundamentalmente, os economistas liberais da Escola 

Economista, defendendo a emancipação imediata dos escravos. Também a Revolução Liberal espanhola de 

1868 veio ameaçar a continuação da escravatura nas duas colónias que, então, restavam a Espanha nas 

Américas: Cuba e Porto Rico. Ora, a publicação da Lei Moret em 1870, com o seu pendor gradualista, 

preceituou a libertação dos filhos dos escravos, assim como de todos os escravos que tivessem atingido 

sessenta anos (Hahn, 2011). Lei que previa, portanto, a emancipação gradual dos escravos, conjugando 

disposições legais “de ventre livre”, com trabalho não remunerado para as crianças até atingirem a 

maioridade, concessão de liberdade para os escravos com mais de sessenta anos e novos regulamentos para 

as manumissões. Mas esta lei não aboliu a escravatura, e se tudo corresse como desejado pelo legislador, 

mantê-la-ia por mais 60 anos nas duas colónias. Sucede que em 1873 o rei de Espanha abdica e é 

proclamada, ainda que por curto período, a Primeira República, extinguindo-se nesse ano a escravatura em 

Porto Rico, onde os escravos não eram mais de 29.000 (menos de 5% da população), mas não em Cuba, 

onde os escravos eram 288.000 (25% da população), colónia que se mantinha em conflito com Espanha. 

Em 1874 a monarquia é reinstaurada. Mas a Lei Moret e a escravatura em Cuba permaneciam intocadas. A 

rebeldia dos afro-cubanos era cada vez maior e Espanha respondeu, em 1880, com uma nova lei que 
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processo a omissão e o silêncio tenham tido protagonismo na história do abolicionismo 

português (Marques, 1999). Ainda Portugal detinha o Brasil e já demonstrava relutância 

em abolir definitivamente o tráfico de escravos nas colónias, ainda que o alvará 

pombalino de 1761 tivesse proibido o tráfico para a metrópole, tráfico esse, diga-se, de 

significado residual. Dada a renitência de Portugal, e considerando o interesse estratégico 

do Brasil para a Inglaterra139 firmaram-se tratados entre ambas as nações140.  Já sem o 

Brasil, Portugal abole o tráfico nas suas colónias em 1836 (Decreto de Sá da Bandeira) e 

pelo Decreto de 29 de abril de 1858 prevê para dali a vinte anos a liberdade dos escravos 

nas colónias (ou seja, em 1878). Perante contexto específico para a estratégia da dilação, 

o abolicionismo português não poderia deixar de assentar, como outros, no gradualismo. 

 
formalmente extingui a escravatura, mas consagrava um sistema de “patronato”, idêntico ao sistema de 

aprendizagem inglês. Os escravos eram renomeados “patrocinados” e a emancipação seria-lhes concedida 

oito anos após período de “patronato”, ou seja, em 1888. No entanto, a escravatura começava-se a 

desintegrar especialmente pela contínua auto-compra dos escravos através da manumissão, com a luta dos 

rebeldes e também pela morte natural dos escravos. Em 1882, com apenas 25.000 patrocinados, o governo 

Espanhol aboliu, finalmente, a escravatura (Helg, 2008). 
139 É útil fazer-se leitura combinada entre a abolição do tráfico de escravos pelos ingleses em 1807 e o facto 

de Inglaterra vir a estimular um novo sistema comercial, o do comércio livre, em contraposição ao 

mercantilismo que caracterizou os séculos anteriores. Neste aspeto, a abertura dos portos brasileiros em 

1808 é elucidativa. Como poderia Inglaterra empenhar-se na estruturação duma nova ordem comercial e 

permitir, simultaneamente, após abolir o tráfico de escravos, que outras potências mantivessem o comércio 

de escravos? Para além das razões humanitárias que podem ser aduzidas, tal representaria, objetivamente, 

um obstáculo concorrencial para Inglaterra e, consequentemente, minaria a prossecução do comércio livre, 

especialmente a sua liderança nesse novo sistema. Por isso, a abertura dos portos do Brasil foi determinante 

para impor essa nova ordem comercial, assegurando também que o tráfico de escravos seria contido. Assim, 

como contrapartida dada aos ingleses para garantir a chegada em segurança da família real portuguesa ao 

Brasil e salvaguardar a independência de Portugal, “em 28 de Janeiro de 1808 os portos brasileiros foram 

abertos ao comércio de navegação internacionais(…)eufemismo para dizer que eram entregues à 

navegação e comércio ingleses.(…)Estava (…)em causa o sistema colonial tal como ele se desenvolvera 

até aos princípios do século XIX, e no qual a colónia Brasil tinha um papel preponderante. Os ingleses, 

enquanto se precaviam das ambições napoleónicas, intentavam nova estruturação do sistema a partir da 

qual viriam a estabelecer o domínio sobre os mares e o comércio internacional.” (Capela, 2007, p.31) 

Ruindo deste modo o pacto colonial, “[a] abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, isto 

é, ao da Inglaterra, em concomitância com o compromisso de Portugal colaborar na extinção do comércio 

de escravos, não só destrói o circuito fechado do comércio luso-brasileiro como retira da competição o 

mercantilismo marítimo nacional, ainda nessa altura apoiado e subsistindo do tráfico de escravos. As duas 

decisões obtidas pelos ingleses da corte portuguesa no Brasil, estavam intimamente ligadas e visavam um 

mesmo objectivo.” (ibidem, p.36) 
140 Nomeadamente, como reflexo da pressão de Inglaterra que Portugal ia acatando, ainda que com a 

resistência que lhe era possível: o tratado de 1810 mediante o qual Portugal comprometia-se futuramente à 

abolição gradual da escravatura; o tratado anglo-português de 1815, na sequência da negociação no 

Congresso de Viena, que proibia o comércio negreiro a norte do equador. Também em 1817, através de 

convenção adicional, reconhecia o direito de visita da marinha de guerra inglesa sobre navios portugueses 

quando se suspeitasse traficarem escravos ilegalmente (Alexandre,1991). 



 
  
  

130 

Todavia, este foi um gradualismo maximizado. A saber, em 1856 introduzia-se a 

liberdade do ventre e o decreto de 1858 estabelecia aquele prazo amplo de vinte anos para 

a extinção da escravidão. Segundo Marques (2006)  

“Sá [da Bandeira] conseguiu(…)suavizar os aspetos dilatórios menos 

prestigiantes da sua legislação através de um artifício e de um estatuto intermédio 

– o estatuto de liberto- que permitia escapar à dicotomia escravo/livre e abolir 

formalmente sem o fazer substancialmente. Assim, a lei aprovada em 1856 

estabelecendo a liberdade do ventre estipulava que os filhos de escravas que 

viessem a nascer depois da sua publicação não ficariam livres mas sim libertos e 

obrigados a servir gratuitamente os seus senhores até aos 20 anos de 

idade.(…)Acrescente-se que se considerava lícita a venda do serviço desses 

libertos durante o tempo em que mantivessem esse estatuto, o que constituía uma 

verdadeira aberração numa medida formalmente abolicionistas.” (p. 680, subl. 

nosso) 

 

Portanto, a lei que impôs a liberdade de ventre (1856) preceituava especificidade: os 

filhos das escravas que nascessem após a sua publicação não ficariam imediatamente 

livres porque ingressariam no estatuto de “libertos”141 , do qual decorria que serviriam 

de modo gratuito os proprietários até perfazerem 20 anos de idade. Desta forma, embora 

a escravidão em termos práticos se mantivesse por mais tempo, com outra designação, 

este estatuto e o “método progressivo” inerente respondiam às “dificuldades imediatas e 

permitiam conciliar tudo: o desejo abolicionista de Sá da Bandeira e seus—poucos—

pares, a indemnização aos senhores e a defesa da imagem do país, já que formalmente 

se aboliam algumas fontes de escravidão” (ibidem)142. Para Pedro Marques, o homem do 

iluminismo português do século XIX não era, na sua essência, abolicionista, antes, na 

expressão do autor, um “toleracionista”. Alguém que reconhecendo o caráter imoral e a 

 
141 Há que distinguir o liberto do regime português do estatuto do “liberated african/africano livre” ou de 

“apprentice” do sistema de aprendizagem inglês. Isto é, “para os Portugueses, o estatuto de liberto, que 

em teoria, deveria ser um estado transitório para a liberdade, converteu-se, de facto, em patamar de 

escravidão. Dito isto, é evidente que a legislação não impedia que os libertos fossem inteiramente 

libertados antes dos prazos previstos na lei. E não apenas no âmbito de uma manumissão individual, mas 

até a nível colectivo.” (Marques, 2001, p.229) 
142 Nas palavras de Bandeira (1873), “[c]omparando as importancias das indemnisações dadas aos donos 

de escravos nas colonias britannicas com aquellas que tem sido concedidas aos proprietarios portuguezes 

de escravos, acha-se que os segundos foram mais bem pagos do que os primeiros. E tambem os portuguezes 

tem recebido em trabalho mais por cada escravo do que os proprietários das colonias de França, Hollanda, 

Dinamarca e Suecia.” (p.35) 
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iniquidade do sistema escravista e lamentando o destino do escravo, receava que a adoção 

de medidas radicais viessem abalar a estrutura colonial. Acresce que o “toleracionista” 

duvidava muitas vezes da bondade económica da abolição (ibidem, pp. 676, 681).  E este 

posicionamento acentua-se porque fatores económicos vêm mostrar que o modelo inglês, 

fundado nas proposições do liberalismo económico de Adam Smith, era refutável e que, 

afinal, o trabalho livre não era tão produtivo como o trabalho escravo. Ora, também o 

Decreto de 25 de Fevereiro de 1869 declarou “libertos” todos os indivíduos que fossem 

escravos, mas sem que ficassem ainda livres, pois, 

 “eram obrigados, na sua nova condição [a de libertos] a trabalhar por um 

pequeno salário para as pessoas a quem anteriormente pertenciam. Aliás, eram 

marcados com ferro em brasa com o novo símbolo de “liberto”, tal como 

anteriormente tinham sido marcados pelos sucessivos proprietários.” (Neto, 

2017, p. 112, subl. nosso).  

 

Efetivamente a sucessão de regimes continuou, desta feita, a passagem do regime de 

liberto para o de tutela pública: pelo Decreto Lei de 1875, de 28 de abril que extinguia a 

servidão dos “libertos” no prazo de um ano a contar da publicação do decreto lei. Todavia,  

“eles ficariam sob tutela pública até 29 de Abril de 1878, a data prevista no 

decreto de 1858!(…) A condição de “liberto” representava uma evolução em 

relação à de “escravo” mas(…)não podiam dispor de si e do seu trabalho, 

continuando “tutelados” por uma Junta especialmente designada. Assim se fazia 

sentir aos antigos senhores que estes ex-escravos não podiam ser tratados como 

dantes, mas era garantida por mais algum tempo a mão de obra da qual 

dependiam.” (ibidem, subl. nosso) 

 

Ainda outro estatuto haveria de ser criado, o de serviçal, quando ocorreu a libertação de 

todos os libertos “o desenvolvimento das plantações de café e cacau em S. Tomé arrastou 

até lá milhares de Angolanos, agora chamados “serviçais”, em condições de 

recrutamento e de trabalho que pouco diferiam das dos escravos.” (ibidem)143.  

 
143 Marques (2001) considera que o diploma de 1875 simbolizou “a vontade do país político em não perder 

o ritmo do progresso nem deixar de emparceirar com outras nações coloniais. Mas no terreno pouco ou 

nada de substancial mudava: a tutela e o trabalho forçado permaneciam e, em vez de escravos e libertos, 

passaria a haver serviçais. E não apenas de forma transitória (…) pois a 21 de Novembro [de 1878] sairia 

novo regulamento que perpetuava os princípios e as condições impostas na regulamentação anterior – 

nomeadamente no que dizia respeito aos «vadios» -,o que permitira continuar a arregimentar mão-de-

obra africana à força.” (p. 246) 
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Sá da Bandeira considerava, provavelmente com excessivo otimismo, que as medidas 

legislativas da década de 1850 foram imprescindíveis para o desiderato último que era a 

abolição da escravidão. Na sua obra de 1873 mostra, contudo, que estava ciente das 

dificuldades que o processo abolicionista enfrentaria, afirmando que “[q]uanto á 

abolição do estado de escravidão nos domínios portuguezes, condição indispensavel 

para a civilização e prosperidade dos povos que os habitam, foi necessario insistir, 

durante dezeseis annos, para isso se conseguir(...)” (Bandeira, 1873, p. 21). O autor dá 

conta, também naquela publicação, do poder daqueles que tinham algum vínculo ou 

interesse na continuidade do negócio negreiro nas colónias e que dificultavam, quando 

não impediam, a implementação das alterações legislativas144. Em Portugal não existia 

um sólido sentimento antiescravista e Sá da Bandeira parecia ser das poucas exceções145, 

considerando as críticas que tece ao facto de se protelar a emancipação após findo o prazo 

 
144 Atente-se por exemplo: “Na junta geral da provincia de Angola, em sessão de 17 de maio de 1865, o 

presidente votou contra a abolição do estado de escravidão, e disse que esta medida havia de trazer para 

Angola ruina maior do que a que trouxera a invasão dos barbaros na Europa(…)que dar-lhes o fôro de 

livres já, seria um mal para elles; que se a medida passasse, viesse o Sr. marquez de Sá da Bandeira 

executa-la governando a provincia.(…) A junta geral da provincia de S. Thomé e Principe, em sessão de 

21 de abril de 1865, dizia: que achava inopportuna a abolição da escravidão” (Bandeira, 1873, pp.27-28).  
145 José Capela parece, sobre as ações políticas de Sá da Bandeira neste domínio, adotar perspetiva assente 

numa inevitabilidade determinista. Determinismo, ainda que em contextos adversos, não nos parece 

coadunável com o exercício da ação política. O autor defende que em Portugal a mentalidade anti-

esclavagista era inexistente e Sá da Bandeira surge “com aquilo que Oliveira Martins classificou de 

“mania”. Mas se Sá da Bandeira era um obcecado anti-esclavagista, do que não é legítimo duvidar, 

procedendo como procedeu, mais evidentes se tornam as sujeições objectivas de que era vítima, sem espaço 

de manobra para conciliar as suas convicções com as exigências do governo inglês. Que é que o impedia? 

Ele disse-o claramente. Eram os negreiros e a classe política. Era, efectivamente, a condição de um pais 

expressa através das suas classes dominantes.” (Capela, 2007, p.174). Para Capela o motivo crucial para 

Sá da Bandeira publicar o Decreto de 1836 deveu-se a manobra de antecipação face aos ingleses, 

procurando “avançar com uma medida que, embora perigosa para o equilíbrio político do momento, o era 

menos do que ter de se subordinar àquilo que lhe haveriam de impor os ingleses; ir dando curso à política 

que ele sabia perfeitamente inevitável, embora o país para ela não estivesse preparado(…) Isto é, as leis 

portuguesas que determinaram a abolição do tráfico de escravos, em nada e por nada têm a ver com os 

interesses das classes dominantes portuguesas, metropolitanas e coloniais. As autoridades portuguesas 

foram meros legisladores daquilo que os ingleses pretendiam. Mesmo quando legislaram à revelia do 

governo inglês.” (ibidem, p.175). Contudo, cremos que  a submissão, para não dizer quase vitimização face 

ao jugo inglês que esta linha interpretativa destaca em Sá da Bandeira, não parece consentânea com o 

estadista persistente e, particularmente, consciente das limitações do seu tempo e lugar,  conhecedor dos 

condicionalismos alheios à sua vontade, e perante os quais reagiu com pragmatismo, características que 

ressaltam da obra que lhe citamos, de 1873. Deste modo, o estatuto do liberto parece-nos ser, justamente, 

uma emanação, do aguçado pragmatismo (de um) político. 
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de vigência do estatuto de liberto146,  previsto vigorar pela legislação de 1869 para lá da 

data prevista, alertando para a discrepância entre a legislação e a realidade, assim como 

das alterações de semântica que apenas dissimulavam velhas práticas. Sequentemente 

denuncia aquilo que caracteriza como um abuso:  

“[o] serviço forçado dos negros, que em Angola se denominava serviço de 

carregadores, tirou a sua origem da idéa que tinham os brancos, de que lhes era 

licito fazer trabalhar as indigenas em seu proprio proveito, sem lhes pagar. Este 

abuso, que se acha prohibido por leis expressas, ainda não está extincto; dá-se-

lhe porém outra denominação. A tenacidade da cobiça tem sophismado a lei. E é 

a mesma tenacidade que pretende que o serviço dos libertos continue a exigir-se 

depois do dia 29 de abril de 1878”. (Bandeira, 1863, p. 48, subl. nosso).  

 

É certo que a obra de Sá da Bandeira, a qual vimos acompanhando, é também reflexão 

retrospetiva do seu trabalho enquanto legislador e, portanto, com o natural distanciamento 

de uma análise que possui dados que à época em que tomara as decisões não detinha. No 

trecho citado, assim como em geral na narração da obra, Sá da Bandeira parece 

plenamente consciente do seu tempo e das limitações que o mesmo lhe impôs, entre o seu 

ideal marcadamente liberalizador (e em contraste com o “toleracionismo” do político 

português típico da época) e a realidade com os seus condicionalismos, a diferença era 

expressiva. Cremos que a legislação para a qual deu o seu contributo foi expressão disso 

mesmo, do equilíbrio possível entre lados dificilmente conciliáveis. Recorda-nos 

Marques (2001) que “sob a aparência de inovação e do progresso das leis 

emancipacionistas da década de 1850, manteve-se a essência escravista, e o mecanismo 

semântico e jurídico que permitiu o acto ilusionista foi o conceito de liberto (p. 245). 

Eventualmente, Sá da Bandeira não previra que o estatuto de “liberto” seria um 

 
146 Aponta Sá da Bandeira, como modo de justificar o estatuto de liberto:“[o]ra, como o estado da 

civilisação europêa, e a nossa legislação constitucional exigiam que a emancipação dos escravos se 

efectuasse, não havia outro meio de indemnisar os senhores senão com o trabalho dos individuos que foram 

seus escravos” (Bandeira, 1873, p. 32) Mais à frente afirma que: “[o]systema adoptado pelo governo 

portuguez, não alterando as condições do trabalho colonial, concedeu toda a facilidade, e largo espaço de 

tempo, aos donos dos escravos a fim de se prepararem para a transição do trabalho forçado para o 

trabalho livre.(…) Convindo tambem que eles se lembrem de que a propriedade em escravos, não está 

reconhecida na carta constitucional, nem no codigo civil; e de que não é contestado o principio de que um 

homem não póde ser propriedade de outro homem, e que tanto direito tem o escravo a ser livre como 

aquelle que o possue” (ibidem, p.36, subl. nosso) 
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instrumento facilitador dos sucessivos adiamentos que se lhe seguiram para a efetiva 

libertação dos africanos. Porém, Marques reconhece que, de facto,  

“Sá da Bandeira  procurou, tenazmente, impor um conjunto de reformas que 

permitissem a emancipação do negro. E é igualmente verdade que essas reformas 

surgiram no papel, o que fez de Portugal um país emancipacionista. Mas apenas 

formalmente, já que, na prática, um percurso sinuoso e a resistência da classe 

parlamentar portuguesa forçariam Sá -um líder com uma noção clara do 

politicamente possível -cair de cedência em cedência. Ou seja, ao longo de 

quarenta anos de luta antiescravista, os abolicionistas sinceros conseguiram 

impor a forma de uma maneira penosa e lenta, mas foram condescendentes no 

conteúdo.” (ibidem).  

A historiografia portuguesa dominante olha as iniciativas de Sá da Bandeira como parte 

de um processo lento mas resoluto, que sofreu a imposição de obstáculos exógenos à sua 

atuação, designadamente, devido ao poder dos negreiros, especialmente na primeira 

metade do século XIX, ligados ao Brasil e às relações que este mantinha, após a 

independência, com as colónias portuguesas em África, como Angola, para obtenção de 

mão de obra (Alexandre,1991, também Capela, 1987). Já João Pedro Marques insiste que 

essa visão muito favorável da historiografia portuguesa sobre Sá da Bandeira é excessiva 

porque o abolicionismo português foi um processo caracterizado “não por uma 

progressão perseverante, mas pela progressiva cedência dos abolicionistas sinceros aos 

seus opositores. Na verdade(…)Portugal não libertou verdadeiramente os escravos; 

legitimou a continuação da sua coerção em roupagens pseudo-emancipacionistas.” 

(Marques, 2001, p.210). No entanto, se conjugarmos a obra que temos vindo citando da 

autoria de Sá da Bandeira com a legislação da sua safra parece-nos que o autor não se 

limitou a ceder, antes tentou ajustar o seu idealismo às limitações da sua época, sabendo-

se governante de uma potência periférica extremamente dependente da Inglaterra. No 

entanto, revemo-nos no posicionamento de João Pedro Marques especialmente ao 

destacar a “cosmética demorada” que caracterizou o percurso abolicionista português, 

que por razões, em maior ou menor grau, atribuíveis a Sá da Bandeira e outras que lhe 

eram externas, fez com que a forma fosse prevalecendo sobre a substância, tendo por 

resultado a manutenção de regimes aproximados da escravidão.  
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2.3 A emergência de teorias racialistas no século XIX 

No campo das ambiguidades, quando não paradoxos, que este estudo vem revelando, não 

podemos deixar de realçar que o vértice das teorias raciais foi coetâneo das abolições da 

escravidão147. Elucidamos, no primeiro capítulo, que com a institucionalização da 

escravatura nas Américas surgiram categorizações sociais, que hierarquizavam e 

identificavam coletivamente, onde as divisões coloniais do trabalho espoletaram formas 

raciais de discriminação (Bethencourt, 2013). Coadjuvando-nos no conceito de 

colonialidade do poder, interpretamos o sentido de processos de racialização que 

determinaram a discriminação racial e subjugação que incidiu particularmente sobre os 

escravos africanos nas Américas. É importante ressalvar, comungando do entendimento 

de Francisco Bethencourt, que independentemente da existência ou não de teorizações 

sobre o conceito, o racismo não foi (nem é) linear, imutável, e autónomo face ao tempo e 

lugar. Pelo contrário, “racism assumed different forms shaped by specific conjunctures. 

There is no cumulative and linear racism. In all the significant cases I have studied, 

prejudices concerning ethnic descent coupled with discriminatory actions have been 

motivated by political projects.” (ibidem, p. 502, subl. nosso). Se aquelas práticas racistas 

já existiam, nos moldes que defendemos, faltava-lhes ainda um corpo teórico que no 

século XIX lhes vai ser emprestado pelo conhecimento científico148, que conferirá 

(suposta) legitimidade àquelas práticas precedentes, impondo uma (pseudo) 

cientificidade à classificação das raças. A superioridade de uma raça149sobre as outras em 

 
147 Sucede que “[n]o século XIX, escravistas e abolicionistas tinham opiniões diferentes quanto à 

escravatura. Para os primeiros, o trabalho forçado estava destinado a uma espécie inferior – os africanos. 

Contudo, alguns abolicionistas defendiam o fim da escravatura, não por piedade dos negros, mas por 

desejarem a extinção dos «menos capazes» (Spencer, 1820-1893) -ideia evolucionista – e por considerarem 

que a escravidão só preservaria o negro. Lewis Henry Morgan é um dos que defendem, após 1850, o 

abolicionismo acreditando que, terminada a escravidão, a «raça» negra desapareceria.” (Matos, 2006, 

p.44, subl.nosso) 
148 Note-se que no século XVIII, os pensadores introduziram o método de pensamento científico. Pode 

atribuir-se ao naturalista Buffon ter utilizado pela primeira vez, na sua História Natural, o conceito de raça. 

O racismo [na aceção que acolhemos, enquanto preconceito associado a discriminação] não foi “inventado” 

por aqueles pensadores (Coquery-Vidrovich, 2005). Antes da sua concetualização já os colonos nas 

Américas o materializaram, categorizando pessoas e criando hierarquias especialmente nas sociedades 

escravistas e, em particular, como realçamos, nos seus complexos de plantações. 
149 Deve-se a Joseph Arthur de Gobineau, na obra “Essai sur l’inégalité des races humaines”, ter postulado 

a superioridade da raça branca, especialmente dos “arianos”, a inferioridade irremediável dos negros, que 
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função de um processo evolutivo, a dominação das mais fracas pelas mais fortes inspirou-

se diretamente na teoria da evolução natural das espécies de Charles Darwin. Na 

realidade, o que veio a ficar conhecido como darwinismo social é na realidade um 

determinismo, ou seja, o “«darwinismo social» tinha o propósito de enaltecer a 

existência de «tipos puros» -não sujeitos a processos de miscigenação- e condenar a 

mestiçagem por ser um fenómeno de degeneração «racial» e social.” (Schwarz, 1995, p. 

58, apud Matos, 2006, p.47).  Assim, a partir da apropriação, reinterpretação (e 

deturpação) da teoria da evolução das espécies abria-se a porta, ao eugenismo, pois,  

“ao evolucionismo emergiu a eugenia, uma prática política que procurava 

alcançar a melhoria das qualidades físicas e morais de gerações futuras. 

Enquanto «espécie de prática avançada do darwinismo social» (Schwarz,1995), 

tinha em vista intervir junto das populações e submeter ou mesmo eliminar as 

consideradas «raças inferiores»” (Matos, 2006, p.47).  

 

Por conseguinte, era este ideário que na segunda metade do século XIX se difundia pela 

Europa Ocidental150 e Américas e não espanta, pois, que a expansão colonial europeia, 

desta feita, para o continente africano, em finais daquele século e início do século XX, 

seja acompanhada desta ideologia com aptidão para justificar a conquista e o domínio de 

outros povos considerados inferiores. Assim, 

 
estavam no nível mais baixo da escala da humanidade e outras “raças” intermédias (Bancel, N.; Blanchard, 

P., Lemaire, S. ,2000, Agosto). Veja-se a título de exemplo na Alemanha onde no  “início do século XX, 

Berlim era um importante centro internacional de pesquisa antropológica. Os restos mortais do povo 

massacrado [Herero] foram enviados para a capital, para permitir a examinação da musculatura facial e 

as diferenças entre as raças.” Scholz, K. (2011, 29 de setembro). 
150 A propósito da disseminação das teorias racialistas e do “racialismo científico”, muito contribuíram para 

doutrinação da opinião pública europeia acerca da inferioridade dos povos africanos as exposições coloniais 

na Europa ocidental, realizadas na segunda metade do século XIX nas principais capitais europeias, como 

Paris, Londres e Berlim. De facto, “[l]’idée de promouvoir un spectacle mettant en scène des populations 

exotiques apparaît en parallèle dans plusieurs pays européens au cours des années 1870. (…)C’est alors 

par millions que les Français, de 1877 au debut des années 30, vont à la reencontre de l’Autre. Un «autre» 

mis en scéne et en cage(…)L’impact social de ces spectacles dans la construction de l’image de l’Autre est 

immense. D’autant qu’il se combinent alors avec une propagande coloniale omnipresente (par l’image et 

par le texte) qui imprègne profondément l’imaginaire des Français”. Bancel, N.; Blanchard, P., Lemaire, 

S. (2000, Agosto). As imagens do “selvagem” eram deliberadamente ambíguas, “marquées par une alterité 

negative mais aussi par les réminiscences du mythe du «bom sauvage» rousseauiste, se substitue une vision 

nettement stigmatisante des populations «exotiques». La mécanique coloniale d’inferiorisation de 

l’indigène par l’image se met alors sen marche, et, dans une telle conquête de imaginaires européens, les 

zoos humains constituent sans aucun doute le rouage le plus vicié de la construction des préjugés sur les 

populations colonisées.(…)Simultanément, l’infériorisation des «exotiques» est confortée par la triple 

articulation du positivisme, de l’evolutionnisme et du racisme.” (ibidem, subl. nosso). 
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 “la revelación de la severidade de la seleccíon natural de las espécies, que 

implicaba la conquista, domínacíon e destruccíon, fue objecto muy pronto de una 

transposicíon por parte de los sociólogos darwinianos: en la jungla de la lucha 

de clases, de naciones y razas, acababa siendo normal y justificado no sólo que 

los vencedores dominen a los pueblos inferiores, sino también que los eliminen 

en beneficio de la supervivência a largo plazo de la espécie humana.” (Coquery-

Vidrovich, 2005, p. 794).  

 

Diante disso, estávamos perante a difusão de um pensamento racista, tornado legítimo 

pela sua qualidade, pretensamente, científica, e que foi oportunamente posto ao serviço 

da expansão do imperialismo europeu em África, unindo-se  à justificante “missão 

civilizadora” das potências europeias. Afinal, estas eram constituídas pelos povos tidos 

como mais avançados, superioridade que precisamente lhes impunha o dever moral de se 

lançarem naquela missão, relativamente aos povos africanos, que o olhar europeu 

menorizava, porque neles via povos selvagens, inferiores, na cauda da evolução. Veremos 

na secção seguinte de que forma aquela “missão civilizadora”, nomeadamente pela 

apologia do trabalho, se concretizou no continente africano em finais do século XIX e 

início do século XX.  

2.4  Continuidades no continente africano e  (re)enquadramento pelo fator trabalho  

O período entre 1870 e 1914 caracterizou-se pelo reposicionamento das políticas 

coloniais de algumas das potências europeias colonizadoras das Américas (Inglaterra, 

França, Portugal) e de outras potências, que após a respetiva unificação, emergiram como 

foi o caso da Bélgica, em 1830, e da Alemanha, em 1871. Aquelas nações canalizavam, 

agora, toda a sua atenção para a colonização do continente africano, espaço de 

oportunidades ainda inexploradas, depois da maioria delas ter atravessado processos 

abolicionistas nas suas colónias americanas. Não sendo este o lugar para uma análise 

exaustiva das causas da expansão imperial europeia em África, é importante referir que 

alguns dos fatores explicativos residiram na necessidade de encontrar novos mercados 

para escoamento de produtos em virtude da revolução industrial na Europa, assim como 

na necessidade de obtenção de matérias primas. Ao que se somou a busca por glória e 

prestígio nacional através da obtenção de colónias aliada à ascensão das referidas teorias 
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racialistas que fincavam a inferioridade dos africanos e, por isso, a necessidade reforçada 

de os civilizar. Salientamos ainda a aguçada rivalidade entre potências, incitada pelo 

surgimento dos nacionalismos na Europa, e o incremento da tecnologia militar como fator 

de dissuasão entre nações,  pelo que todos os aspetos mencionados conjugaram-se 

desencadeando o “novo” imperialismo (Adjaye, 2005). Hobson (2005) foi um dos 

primeiros autores a utilizar o termo imperialismo. Tendo por referência, especificamente, 

as políticas imperiais do final do século XIX, com a expressão “novo imperialismo” o 

autor elucida a diferença face ao imperialismo que precedeu o da segunda metade do 

século XIX. Este novo imperialismo diferenciava-se do anterior (o imperialismo da era 

moderna) por duas razões fundamentais:“ first in substituting for the ambition of a single 

growing empire the theory and the practice of competing empires, each motived by 

similar lusts of political aggrandisement and commercial gain; secondly, in the 

dominance of financial or investing over mercantile interests.” (Hobson, 2005, p. 304). 

Seguindo a lição de Hobson, concluímos que na base da expansão imperialista europeia 

no continente africano avultaram fatores não económicos, como a ambição política e 

militar, associados a uma retórica de objetivos filantrópicos. Ou seja, na essência do 

imperialismo estão fundamentos de ordem política, ideológica e moral.  John Hobson 

defendia o comércio livre contra o protecionismo das políticas imperialistas. Segundo o 

autor, esse protecionismo, que era essencial para a implementação do imperialismo, 

devia-se precisamente aos “parasitas económicos” do imperialismo, os seus maiores 

beneficiários. Deste modo, recaindo o seu estudo sobre o imperialismo britânico, o autor 

defende que  

“[a]lthough the new Imperialism has been bad business for the nation, it has been 

good business for certain classes and certain trades within the nation. The vast 

expenditure on armaments, the costly wars, the grave risks and embarrassments 

of foreign policy, the checks upon political and social reforms within Great 

Britain, though fraught with great injury to the nation, have served well the 

present business interests of certain industries and professions.” (Hobson, 2005, 

p.46) 
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 Hobson acrescenta que aqueles “parasitas económicos”151 da alta finança eram os 

grandes beneficiários das políticas imperiais, incentivadores do protecionismo que cada 

nação começava a impor, numa era em que grassava a rivalidade crescente entre 

potências, ameaçando a essência do comércio livre. Ou seja, muitos dos estados nesta 

época tiveram como conselheiros e/ou executores das suas políticas imperiais no 

continente africano indivíduos pouco escrupulosos, quando não mercenários, que não 

olhavam a meios para atingir os fins. Aqui não podemos deixar de recordar a ambição na 

figura do inescrupuloso Cecil Rhodes, homem de negócios que tão bem se movimentava, 

para não dizer manipulava, a corte inglesa vitoriana. Também Leopoldo II o soberano da 

Bélgica, um astuto estratega, ele mesmo pouco sensível em matéria de escrúpulos, pôs ao 

seu serviço exploradores como Henry Stanley, e ardilosamente criou o Estado/zona de 

comércio livre do Congo152, preparando terreno para tornar aquele território numa colónia 

 
151O autor retirando o véu às aparentes boas intenções afirma que esses negociantes “are essentially 

parasites upon patriotism, and they adapt themselves to its protecting colours. In the mouth of their 

representatives are noble phrases, expressive of their desire to extend the area of civilisation, to establish 

good government, promote Christianity, extirpate slavery, and elevate the lower races. Some of the business 

men who hold such language may entertain a genuine, though usually a vague, desire to accomplish these 

ends, but they are primarily engaged in business, and they are not unaware of the utility of the more 

unselfish forces in furthering their ends.” (Hobson, 2005, p.61). 
152Considere-se o engenhoso plano de Leopoldo II que não sendo capaz, dada a pequena importância 

geopolítica da Bélgica, de aceder e controlar como as demais potências um território em África, tirou 

partido da rivalidade das principais nações que disputavam territórios naquele continente, para conseguir 

ter uma colónia. Assim, “[t]he first step, in 1876, was Leopold’s call for an International Geographic 

Conference to be held in Brussels. As a result, the Association Internationale Africaine (…) draped in 

humanitarian and scientific inquiry, was founded and led by the king. The struggle against slavery was an 

essential alibi to facilitate the royal projects. The next step was Stanley’s return to Europe after his 

spectacular trans-African expedition (1874-7)(…)Leopold secured the explorer’s services. Stanley agreed 

to return to the Congo to set up stations on behalf of the Comité d’Études du Haut-Congo(…)a new 

organization backed by the Belgian sovereign. By 1879, Stanley and his team had penetrated the region 

surrounding Congo River(…)They set up posts first under the aegis of the Comité, which was rapidly 

dissolved, then under that of the Association Internationale du Congo (AIC)(…)the organization succeeded 

it. Leopold, monitoring these activities from Brussels(…) He was(…)able to hide his purely comercial 

motives. The king was unquestionably seeking to establish trade monopolies (…)In 1884, the British and 

the Portuguese made an agreement in which Britain acknowledged Portugal’s sovereignity rights over all 

territory surrounding the mouth of Congo River. Leopold reacted immediately. (…)he now proclaimed, 

especially to the British and the Americans, his willing to establish and maintain free trade in the current 

and any potential future territories of the AIC.(…)Thus, in 1884-5, several nations successively 

acknowledged the sovereignity of AIC. This acknowledgement occured prior to, and on the periphery of, 

the International Conference of Berlin.(…)One of [the terms stipulated during that conference] the so-

called Conventional Congo Basin was and would remain an area of free trade and free navigation(…)This 

decision played a key role in Belgian colonial history and was at the centre of controversial activities of 

the Congo Free State (…) created at the beginning of 1885, with Leopold as absolute ruler. Theoretically, 
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Belga. Hobson evidencia, por isso, a severidade do capitalismo desta época que 

alimentava e era alimentado por um núcleo restrito de indivíduos que penetrando nos 

corredores do poder, manipulavam em favor das suas ambições pessoais e, em 

consequência, ditavam, direta ou indiretamente as políticas dos Estados153. Parece-nos de 

acentuar que o fator que contribuiu para agregar as causas da expansão imperial europeia 

em África deveu-se especialmente à retórica dos europeus assente no dever moral, que 

lhes advinha do seu (autoproclamado) grau civilizacional superior, de expurgar do 

daquele continente o tráfico de escravos e a escravidão. Muito relevante é perceber que 

ao construírem para si a imagem de potências civilizadoras 

“the imperialists constructed African as slavers, as disorderly, as incapable of 

self-control. They would hold each other to creating the structures for an orderly 

and rational utilization of African resources and labor power(…)such an 

ideological construction as European rule was extended over Africa(…)implied 

that colonial regimes had to come to grips with the complexities of slavery in 

Africa itself”  (Cooper, 2000, p. 116).  

 

Assistiu-se, então, a vigorosa competição entre as potências europeias no território 

africano e a conquista deste decorreu em tão curto espaço de tempo que se veio a designar 

de “Corrida a África”154.  Especialmente na Conferência de Berlim (1884-85), mas 

também na Conferência de Bruxelas (1889-90), as potências definiram as “regras do 

jogo”, o estabelecimento das respetivas esferas de influência no território africano. 

Apesar de em ambas as conferências não terem sido convocados representantes africanos, 

o que revela a infantilização paternalista dos europeus face aos  africanos, que ficou 

 
Belgium had no link with this new African political entity” (Vanthemsche, 2012, pp.19-21) Atente-se que 

o Congo só se tornará oficialmente colónia belga em 1908 e, no entanto, muito antes dessa data já a Bélgica 

(em bom rigor, já Leopoldo II) exercia domínio sobre o território e a sua população. 
153Seguindo, novamente, Hobson (2005), “[t]hese great businesses—banking, broking, bill discounting, 

loan floating, company promoting—form the central ganglion of international capitalism. United by the 

strongest bonds of organisation, always in closest and quickest touch with one another, situated in the very 

heart of the business capital of every State, controlled, so far as Europe is concerned, chiefly by men of a 

single and peculiar race, who have behind them many centuries of financial experience, they are in a unique 

position to manipulate the policy of nations.” (pp.56-57) 
154  Ou na sua expressão anglófona “Scramble for Africa”. De facto, o controlo do continente africano por 

parte dos europeus foi de tal forma célere que em “finais da década de 1870, eram ainda restritas as áreas 

do continente africano sob domínio das nações europeias e que, logo na alvorada do século XX, África se 

encontrava já dividida em quase meia centena de unidades coloniais cuja soberania era reclamada, ou 

efectivamente exercida, pelas respectivas metrópoles” (Lucas, 1992, p.297). 
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explicitamente confirmada, aquando da conferência de Berlim, na declaração dos 

participantes ao afirmarem “that indigenous Africans did not need to be represented, 

since they could not, as barbarians, be treated as legal subjects.”155 (Simo, 2005, p. 99). 

Ora, a missão europeia civilizadora no continente africano vai assentar não tanto na 

religião mas, incisivamente, na ideia de incutir ao africano a imprescindibilidade do 

trabalho. À medida que as potências europeias iam colonizando as terras africanas as 

necessidades de mão de obra aumentavam exponencialmente. Por conseguinte, 

 “[w]ith enormous labor needs and a belief that Africans need to learn how to be 

workers, colonial officials generally ignored metropolitan ideals and relied 

heavily in coercive labor practices. While practices varied, forced labor was an 

important part of colonial policy from the late nineteenth century until the end of 

the Second World War.”156 (Ash, 2006, p. 402).  
 

Em várias colónias europeias em África, a implementação do trabalho compulsório 

ignorou equilíbrios do sistema social das comunidades autóctones, ainda que as raízes 

para a instituição generalizada do trabalho forçado, em alguns casos com muitas 

semelhanças com a escravidão, estavam noutros momentos históricos. 

Consequentemente, na esteira do que sustenta  Marques (2001) 

“[p]aradoxalmente, no último quartel do século XX, alguns (…) países 

abolicionistas participaram na conquista e ocupação do interior africano e 

assentaram a exploração dos novos territórios no trabalho forçado dos negros, 

isto é, em formas de exploração da mão-de-obra muito próximas da escravidão 

que se supunha abolida.(…) Quando avançaram decididamente para a conquista 

e colonização da África, os portugueses e os outros europeus já eram portadores 

 
155O argumento difundido pelos europeus sobre o estado selvagem e bárbaro dos africanos que não lhes 

permitia autorregerem-se ficou bem explícito, assim como mencionado paternalismo europeu e a agenda 

civilizadora, através do delegado belga na conferência de Berlim, o Barão Auguste Lambermont. Segundo 

Lambertmont: “[w]ith respect to these populations, who for the most part cannot be considered as being 

outside the community of the rights of man, but who in the present state of things are hardly suited to 

defending their interests themselves. The necessity of insuring the preservation of the indigenous people, 

the duty of helping them to reach a higher political and social status, and the obligation of instructing them 

and of initiating them into the advantages of civilization are unanimously recognized. Africa’s future itself 

is at issue” (Simo, 2005, p.99, subl. nosso) 
156 Convém, aliás, não esquecer que“[t]he moral construction of the new colonialism at the end of the 

nineteenth century implied not only a duty to save Africans from each other, but as obligation on colonial 

powers to examine each other’s practices. The impossibility of the first duty, however, made the second a 

particularly sensitive issue: given the African’s peculiar resistance to steady work, trying to expand 

production opened the possibility not only that dubious methods of procuring labor would be practiced, but 

that justifications would be found for them.” (Cooper, 2000, p.129).  
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há muitos anos de uma ideologia civilizadora que legitimava a exploração do 

trabalho forçado. Essa ideologia não nascera das circunstâncias concretas da 

exploração económica do continente africano nem de interesses directamente 

estimulados e postos em causa pela competição internacional do Scramble for 

Africa. Remetia, isso sim, para factos ocorridos nas Américas de meados de 

Oitocentos e para a consequente alteração de expectativas as respeito do negro 

que, então, se dera na Europa e, também, em Portugal” (pp. 690-692). 

 

 Sucede que para as várias autoridades coloniais poderem administrar os territórios 

anexados e conquistados necessitavam, com efeito, de uma grandiosa quantidade de mão 

de obra para construir caminhos de ferro, estradas, portos de mar, etc.157 Negociantes e 

colonos também careciam de trabalhadores para os seus empreendimentos, em plantações 

e minas. Não pode surpreender, portanto, que quando os “ex-slaves did leave their former 

masters, colonial authorities did their best to direct them toward the areas where they 

most needed the ex-slaves labor.” (Ash, 2006, p. 403). 

Desta forma, por exemplo, nas colónias francesas entre 1886 e 1908, as autoridades 

coloniais criaram cento e cinquenta e seis “villages de liberté”, teoricamente, locais 

destinados a ex-escravos que procurassem abrigo e oportunidades para as suas vidas. Só 

que na realidade, como noutros momentos que analisamos, em que a liberdade valeu 

pouco mais que um eufemismo158, estas aldeias localizavam-se, oportunamente, em locais 

onde o governo colonial tinha uma enorme necessidade de mão de obra. Ora, por volta de 

1910, 

“virtually all of the liberty villages were defunct, their residents having fled. 

Throughout this period, Africans used migration as a key way to evade all forms 

of labor requisitioning. By the early twentieth century, labor taxes and 

requisitioning were most common forms of obligating Africans to work. (…)Few 

africans gained the status of citizen and the protection of french law. The vast 

majority were subject to the indigenat, a law established in 1887 that allowed for 

 
157 Para além do mais, não é despiciendo, ter em conta que “[t]he new colonial governments depended 

heavily on the cooperation of key African leaders and merchants who were slave owners, as a result, despite 

the rethoric of abolition, slavery was still very much a part both the Africans and the European colonialists 

way of business well into the first decade of the twentieth century.” (Ash,  2006, p.402).  
158 Aliás, Frederick Cooper revela que os arquivos coloniais “became filled with evasions and euphemisms 

-French documents changed what was once called an “esclave” into “captif”, then a “non-libre”, then 

“serviteur”.” (Cooper, 2000, p.119). Esta lógica de uma semântica intencionalmente evasiva recorda-nos 

os sucessivos estatutos atribuídos ao ex-escravo no processo abolicionista português que analisamos. 
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arbitrary arrest without trial; thus they had no freedom to protest against or 

refuse labor demands.” (ibidem, neg. e subl. nossos).  

 

Também nas colónias portuguesas instituíra-se regime idêntico ao indigenato, visando 

homens adultos, que não prestassem trabalho assalariado, obrigando-os a trabalhar parte 

do ano para o governo colonial. Como sucedia nas colónias francesas, também as 

autoridades coloniais portuguesas consideravam “that Africans needed to be forced to 

work for their own moral welfare and further argued that wage labor was the route to 

intelectual progress and political citizenship.” (ibidem).  Silva (2009) resume com 

clareza a sucessão (e razões elementares) dos estatutos legais impostos aos africanos:   

“o que aconteceu na maioria dos países europeus – e também em Portugal -foi 

que, primeiro, os libertos depois também os indígenas, foram sendo 

progressivamente equiparados aos menores civis, colocados sob a tutela das 

Mães-Pátrias metropolitanas e submetidos a regimes disciplinares especiais cujo 

fim era obrigá-los a trabalhar. Isso sucedeu, em parte, por motivos puramente 

económicos. Mas, além disso porque a emancipação ao alimentar “o espectro da 

convivência com homens negros livres e iguais”, deu lugar ao aparecimento de 

novas formas, às vezes mais radicais, de categorizar as diferenças raciais. À 

medida que se outorgava liberdade, erguiam-se uma série de restrições que 

remetiam para uma visão antropologicamente negativa do africano, quer como 

indivíduo indolente, a necessitar de regulamentos de trabalho cogentes e 

detalhados, quer como individuo ingénuo, “facilmente enganável” por 

agitadores políticos.” (p. 382, subl. nosso)159.  

 

Em sintonia com Silva, relativamente à categorização das diferenças raciais, está Neto 

(2017)  

“o sistema de indigenato não só permitia a extração em larga escala da força de 

trabalho da maioria colonizada e dos seus recursos económicos (gado, 

excedentes agrícolas) como protegia a minoria branca da eventual concorrência 

da maioria negra, constituindo um poderoso inibidor da mobilidade social desta, 

mesmo quando, através sobretudo das Missões Cristãs, um grande número obteve 

alguma escolaridade e adotou o Cristianismo e muitos aspetos da cultura 

europeia.”(Neto, 2010, pp. 214-218, apud Neto, 2017, p. 114). 

 

 
159 Efetivamente, no caso português com a publicação do Regulamento do Trabalho dos Indígenas nas 

Colónias, que vigorou de 1899 até 1961, a legislação colonial previa várias formas de trabalho forçado para 

aqueles que não eram considerados cidadãos portugueses, sendo classificados pela lei como “indígenas”. 

Não era exatamente escravidão, mas também não era trabalho livre “que só a legislação de 1961 veio 

consagrar, quando aboliu o “Estatuto dos Indígenas” tornando todos “cidadãos”” (Neto, 2017, p.113). 
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Tenhamos, porém, em conta que Portugal não foi original ao recorrer ao trabalho forçado 

dos africanos, já que esse tipo de trabalho ou formas análogas disseminou-se, 

generalizadamente, nas colónias europeias em África. Na verdade, a prestação trabalho 

forçado pelos africanos 

“foi uma forma de extrair riqueza e força de trabalho das populações 

colonizadas, usada sistematicamente, de um ou de outro modo, por todos os 

colonizadores europeus em África, em pleno século vinte. Portugal, como é 

sabido, prolongou por mais tempo o recurso ao trabalho forçado, mesmo quando 

ele já estava em declínio ou tinha sido eliminado nas outras colónias. Mas as 

formas violentas de obtenção de trabalhadores seguiram modelos similares, 

salvaguardadas épocas e circunstâncias diversas, nas colónias francesas, no dito 

Congo Belga, ou nas colónias britânicas, fosse para a construção de 

infraestruturas, as minas, as plantações ou as campanhas militares. No trabalho 

forçado se devem incluir também as corveias (sem qualquer remuneração e a 

pretexto do “interesse público”) impostas aos habitantes das aldeias, mulheres e 

crianças inclusive, nomeadamente para a construção e manutenção de estradas 

e pontes.(…)É certo que as pessoas já não eram exportadas para o outro lado do 

Atlântico, mas continuaram a ser deslocadas e usadas segundo as conveniências 

da potência colonizadora, por vezes com recurso a grande violência.” (Neto,  

2017, p. 116, subl. nosso). 

 

Na África ocidental britânica, ao abrigo de norma consuetudinária, era possível angariar 

jovens adultos do sexo masculino para executar trabalho diversificado designadamente 

na Nigéria, onde o designado “trabalho político” (political labor) era usado para a 

edificação de obras públicas. O funcionamento deste expediente implicava que  

“(…)to fulfill his labor tax, an adult man had to work for a certain number of days 

a year often on maintaining infrastructure. Women escaped direct requisitioning 

and labor taxes for the most part, but many participated indirectly as cooks. 

Colonial governments argued that labor requisitioning was only done for public 

projects, but pressure from private enterprises was intense (…) In the Gold Coast, 

for example, mining companied filled their labour needs with help from 

administration that organized recruitment efforts in the Northern Territories. 

Colonial governments provided quotas to district and village chiefs; it was up to 

the African chiefs many whom owed their position and their revenue to the 

colonial government, to determine who would be sent to fulfill the labor 

demands.” (Ash, 2006, p. 403).  

 

Para além destas práticas de trabalho compulsório muito próximas da escravidão, é 

também possível apreender a teia de cooperação, conluio e dependência dos chefes tribais 
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africanos com as administrações coloniais europeias, a recordar os tempos do 

fornecimento de escravos africanos aos europeus no mesmo continente160. O novo 

enquadramento que, em solo africano, foi dado ao trabalho pelos europeus, para 

prosseguirem os seus interesses económicos, permitiu ampliar as formas de trabalho 

forçado aproximando-as, não poucas vezes, da escravidão. Situações que guardam 

similitudes com o pós-emancipação nas Américas podemos encontrá-las, nomeadamente 

em Zanzibar e na costa oriental Africana, onde as autoridades coloniais inglesas tentaram 

fazer o mesmo que fizeram nas Caraíbas: abolir a escravatura mantendo a classe de 

proprietários, no caso -Árabe e Africana-, que ficaria vinculada à agricultura de 

exportação e que recorreria a mão de obra assalariada. Porém, especialmente os 

missionários vieram a denunciar a existência de formas intermédias de trabalho 

supervisionado que violavam os termos da ideologia do trabalho livre, do mesmo modo 

que nas Caraíbas britânicas foi colocado em causa o sistema de aprendizagem (Cooper, 

2000). Outros paralelismos com práticas pretéritas reportam-se ao facto da propriedade 

fundiária não ser distribuída aos africanos para através dela poderem tornar-se 

camponeses. Pelo contrário,  

“[i]n coastal East Africa, the record of officials intentions about the 

transformation of slave labor is clear enough: success for them would have meant 

turning slaves into a landless proletariat, mediated perhaps by contracts and 

labor tenancy, but certainly extinguishing all rights of access to land and implying 

landlord control for the labor process itself(…)The ideal labor system was a 

cultural construct of officials, not just as series of cost- minimizing strategies, and 

members of colonial elite of Kenya were constrained by their inability to establish 

the time discipline of European capitalism. When they did not get their way, 

officials -like their predecessor in the West Indies – blamed it on slaves: “A human 

being accustomed to slavery, when freed, seems to have lost all incentive to 

work”, commented the East Africa Commission in 1925” (Cooper, 2000, pp. 123-

 
160 No entanto, não podemos passar ao lado do facto da conquista colonial europeia em África “did bring 

an end to large-scale, long-distance version of the slave trade and limited even the more localized forms of 

slave trading. (…)By the end  of the first decade of the new century, the British and the French – and, at 

least on paper, the Portuguese, Belgians, and Germans as well – had ended the legal status of slavery in 

most of Africa, and the practices of enslavement, of the reproduction of slave populations, and of the large 

scale economic exploitation of slaves were in rapid decline” (Cooper, 2000, p.119). É, todavia, difícil de 

conciliar este sucesso no combate ao tráfico de escravos em África com a introdução, pelos próprios 

europeus e, no âmbito da sua ambição civilizadora, de formas encapotadas de trabalho compulsório a cargo 

dos africanos. Como já se foi dizendo, e se reforçará, essas práticas, ainda que lhes fossem atribuídas 

nomenclaturas diferentes, não andavam muito distantes da escravidão. 
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124).  

 

Inglaterra afirmava, oficialmente, desprezar o trabalho forçado, mas a ele recorreu, nas 

primeiras décadas do século XX, designadamente nas minas da Costa do Ouro e na 

Rodésia -chegando mesmo a revivê-lo amplamente durante a II Guerra Mundial. 

Se“[w]ords like “recruitment” were careful employed, (…)Africans in Rhodesia were not 

fooled: they used the word “Chibaro” -meaning “slave” in local languages – for laborers 

supplied to the mines by government recruitment agency” (ibidem, 131).  Na realidade, 

assim como ocorrera com a escravidão nas Américas, frequentemente ao trabalho 

compulsório associava-se o aparelho coativo, de intimidação, e em alguns casos essa 

violência atingiu níveis de extrema brutalidade como no Congo belga e na Namíbia 

alemã. Relativamente à Bélgica, Leopoldo II garantiu a companhias concessionárias o 

direito de explorarem a produção de borracha. Aquelas companhias extraíam o trabalho 

dos africanos através da intimidação e violência brutal sobre os trabalhadores que 

falhassem na obtenção da quantidade de borracha que lhes era imposta. Assim, de modo 

a maximizar os lucros,  

“both the Congo Free State authorities and the concessionary companies set up 

a particular harsh system of exploitation. The Congolese were not only subjected 

to a merciless work regime, but also to acts of violence aimed at breaking any 

vague ideas of resistance. The destruction of villages, summary executions, 

hostage taking and various types of corporal punishments were common practice 

in many parts of Congo Free State”161 (Vanthemsche, 2012, p. 23).  

 

O historiador belga John Stengers descreve nas suas obras que existiam expedições 

punitivas contra aldeias “guilty” of not having provided enough rubber: “the horror was 

that people were killed for rubber” (Stengers, John, apud, Vanthemsche, 2012, p.25). O 

historiador Robert Weisbord usa explicitamente o termo genocídio para descrever as 

atrocidades cometidas no Congo Belga, ainda que atualmente não seja possível 

estabelecer com precisão o número de mortos causados pelo regime de trabalho 

 
161 Decorre que esta exploração severíssima sobre a população congolesa “was not merely a consequence 

of Leopold’s greed; it was a consequence, an essential and specific feature, of this unusual  ‘private’ style 

of colonization. Since the militar and initial administration costs could not be paid for by the metropolis 

(as they had been by other colonial empires), the financial burden of conquest necessitated a particularly 

severe and exploitative regime.” (Vanthemsche, 2012, p.23) 
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compulsório de Leopoldo II, de forma alguma mitiga as incontestáveis atrocidades 

cometidas durante a produção da “borracha vermelha”, expressão que remete para o 

sangue derramados de muitos congoleses (Vanthemsche, 2012)162.  

Outro caso revelador de violência extrema e desproporcional da colonização europeia no 

continente africano ocorreu na Namíbia, colónia alemã. Situação de opressão brutal e  

perseguição deliberada e sistemática, foi conduzida pelas autoridades alemãs, sobre grupo 

étnico, os Herero, com a finalidade de os exterminar. Na origem da ordem de extermínio 

contra o povo Herero163 está o facto de os colonos alemães pretenderem desapossá-los do 

seu território, para se apropriarem das suas terras e gado. Perante esta atuação dos 

colonos, os Herero e também os Nama, revoltaram-se e mataram mais de uma centena de 

colonos alemães. A resposta da administração colonial germânica foi implacável e 

duradoura. Assassinatos massivos de homens, mulheres e crianças e violações de 

mulheres, que ocorreram sob comando do General Adrian Lothar von Trotha seguindo, 

muito provavelmente, instruções diretas  do kaiser Wilhelm II, ambos com precedentes 

em ordenar e conduzir extermínios brutais. A maioria das vítimas eram civis que foram 

barbaramente 

 “executed by German troops in various ways or were forced into the desert to 

die of starvation and thirst or by drinking water at water wells poisoned by 

German troops. Maybe 20,000 of the original Herero population of about 100,000 

left in the end. The extermination order (Vernichtungsbefehl) was issued on 

October 2, 1904, [but a] policy of taking no Herero prisoners was in force before 

the official order was proclaimed, and the genocide began at least as early as 

August 1904(…)the eradication of the Hereros continued after the genocide order 

was lifted.” (Sarkin, 2009, pp. 5-6).  

 

Contudo, a ordem de extermínio foi revogada em dezembro de 1904, devido a pressões 

 
162 Na última década do século XIX missionários e comerciantes organizaram uma campanha internacional 

contra tais práticas até que em 1908 Leopoldo II converteu o Estado livre do Congo, o seu feudo privado 

de poder absoluto, em colónia oficial da Bélgica (Cooper, 2000) o que lhe impunha mais visibilidade e 

escrutínio internacional e, sequentemente, menos impunidade e mais responsabilidade quanto a atos por si 

consentidos ou dos quais foi cúmplice. 
163 Sucede que “[t]he Herero genocide is unique in that the order to annihilate the Herero was publicly 

proclaimed and specifically made known to the target group in their own language. The oficial 

proclamation initially sought the extermination specifically of the Herero. However, other groups, 

especially the Nama, were later targeted because of their rich land holdings and their intransigence against 

the Germans” (Sarkin, 2009, p.5). 
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que incidiram sobre o kaiser Wilhelm II. Mas a exterminação continuaria de forma mais 

discreta. Alguns milhares de Herero foram capturados e transferidos para campos de 

trabalhos forçados onde muitos deles morreram devido a maus tratos, doenças e fome. Os 

prisioneiros Herero foram utilizados como trabalhadores sujeitos à escravidão, sendo a 

prestação de trabalho escravo realizada tanto em benefício de entidades públicas como 

privadas. Assim sendo, 

 “[s]ome of the concentration camps were run by colonial authorities whereas 

others were run by private companies such as Woermann shipping lines and 

Arthur Koppel Company (companies now being sued [in 2009] by the Herero. 

The latter ran their own concentration camps and paid a rental fee to the German 

authorities for the right to use Herero slave labor in their own enterprises.” 

(Sarkin, 2009, p.7).  

 

Dos vários exemplos que fomos abordando sobre a colonização europeia no 

continente africano descobrimos que aparelhos coercitivos assentes na violência, 

idênticos aos sistemas coloniais escravistas das Américas, foram utilizados em várias 

colónias europeias em África para rentabilizar a força de trabalho e maximizar lucros, 

trabalho esse que muitas vezes era executado como sucedâneo da  escravidão, colidindo 

com a apologia virtuosa europeia acerca do trabalho livre, civilizador e edificante para o 

africano. 
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Capítulo 3 – O desígnio das afro-reparações  

 Neste derradeiro capítulo analisamos a evolução histórica das afro-reparações nos 

EUA, Brasil e Caraíbas, sem esquecer as iniciativas no continente africano. Atentando às 

reivindicações que alguns autores consideram como as primeiras exigências de 

reparações, versamos sobre alguns dos agentes e movimentos que dinamizaram as afro-

reparações, os momentos históricos que as impulsionaram e/ou condicionaram, e 

procuramos avaliar de que modo esses contextos, assim como os que fomos aduzindo no 

capítulo anterior, se refletiram nas concetualizações  que se desenvolveram destas 

específicas reparações.  

Recuamos até às ações de ex-escravos que, no final do século XIX, se sucederam nos 

EUA, no contexto do pós-emancipação centrando, porém, a nossa reflexão no século XX, 

desde logo, nas ações associadas a grupos da diáspora africana nas Américas. Aí a 

comunidade de afrodescendentes nos EUA foi revelando ao longo dos tempos expressiva 

atividade e dinamismo reivindicativo, ao que não é alheio o surgimento de grupos 

associados ao movimento pelas liberdades e direitos civis dos afroamericanos em virtude 

do regime de segregação racial institucionalizado a partir do pós-emancipação dos 

escravos até meados da década de sessenta do século XX. Veremos também como o 

Brasil, muito tardiamente se comparado com o ativismo reparatório nos EUA, despertou 

para as reparações no início dos anos noventa daquele século e legou, à atualidade, o 

debate na sociedade brasileira  sobre a introdução de ações afirmativas.  

Acentuaremos que os anos noventa do século XX foram de assinalável atividade 

relativamente às afro-reparações. A difusa ideologia do pan-africanismo(s)  unia, 

aparentemente, parte do mundo atlântico que pretendia ver-se ressarcido do que 

designavam como “crédito histórico” sobre países da Europa ocidental.  

Assim, ao ativismo já consolidado nos EUA juntava-se o movimento pelas reparações no 

Brasil (MPR) que dava os primeiros passos, e as reivindicações de alguns países das 

Caraíbas, num contexto em que a temática em análise se institucionalizava, pela mão da 

Organização da Unidade Africana (hoje, União Africana). Esta organização internacional 

tendo em vista a exigência de reparações aos países ocidentais partícipes no tráfico 
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negreiro atlântico, emanou documentos oficiais em que englobava como demandantes 

não apenas África, mas também a sua diáspora. Sequentemente, é na conjuntura do pós-

guerra fria que, em 1992, a Organização da Unidade Africana mandata um grupo de 

pessoas eminentes (GEP) para, seguindo diretrizes de acordo com recomendações 

propostas, avaliar a viabilidade das reparações e alcançar a sua prossecução. Embora este 

grupo tenha tido breve existência, as recomendações propostas para a sua atividade 

tiveram impacto duradouro na formulação (concetual) das reivindicações que se fariam 

ouvir em 2001, na Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância promovida pela Organização 

das Nações Unidas, e que continuam a manifestar-se no conteúdo das atuais pretensões 

de ressarcimento. Naquela conferência realizada em Durban, alguns países africanos e 

caribenhos teceram declarações em que exigiram pedidos de desculpa e atos reparatórios 

dos países ocidentais pela colonização e escravização de africanos. Insistiram (e 

insistem), veementemente, que o tráfico e a escravatura da era moderna fossem 

considerados crimes contra a humanidade e, com base nessa tipificação legal, as 

reparações fossem efetivadas, concedidas aos descendentes dos escravos, os 

afrodescendentes. Nessa conferência onde se reconheceu, sem ambiguidades ao contrário 

da generalidade de vários pontos da sua declaração final, que o colonialismo fez despontar 

o racismo, o ambiente de tensão conflituoso prevaleceu sobre eventuais vias para o 

consenso. Foi manifesto o desconforto que o tema das reparações provocou, o que se 

espelhou na declaração final da conferência que, como veremos, assemelha-se a exercício 

de retórica ainda que bastante revelador, também pela interpretação que dela é feita, dos 

equívocos voluntários e/ou involuntários em matéria das afro-reparações provenientes 

das partes envolvidas (entre demandantes e putativos demandados) e que têm origem no 

enquadramento adotado pelo GEP. Apesar da turbulência, a Conferência de Durban foi, 

ainda assim, fórum privilegiado, pelo menos de tentativa de discussão de temáticas 

atinentes ao racismo e suas causas incluindo as suas raízes históricas, permitindo pela 

primeira vez que a questão das reparações fosse trazida a um fórum global da ONU.  

Esta discussão ocorreu numa altura em que o multilateralismo procurava assumir-se como 
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forma preferencial de resolução de conflitos internacionais, após a bipolarização do 

mundo imposta pela guerra fria. Porém, a delicada matéria das reparações, devido à pouca 

recetividade e animosidade dos países ocidentais face à discussão do tema, assim como 

discursos acintosos por parte dos que as demandavam, tornou o diálogo inviável, 

perdendo-se também oportunidade singular para o conhecimento e esclarecimento da 

opinião pública sobre a temática.  

Desde 2013 constituiu-se movimento interestatal pela exigência de reparações, 

integrando a maioria dos países membros da Comunidade das Caraíbas (CARICOM), que 

recebeu lugar de destaque nos media internacionais. Aquele movimento visa os países 

europeus ocidentais, particularmente Inglaterra, pelo seu envolvimento no tráfico 

negreiro e escravatura que consideram crime contra a humanidade. Para o efeito, 

concretizaram o seu entendimento de reparações num plano de dez pontos, não se 

cingindo à reclamação de montante pecuniário, predominando aspetos que se relacionam 

com o domínio do subdesenvolvimento estrutural desses países. 

Reservamos o olhar sobre alguns dos contributos concetuais mais significativos sobre as 

afro-reparações, após a análise de momentos históricos com relevância nesta temática 

considerando que qualquer concetualização é permeável às ações e movimentações das 

sociedades civis e seus Estados ao longo de décadas e, incisivamente, nas reparações que 

convocamos. Como oportunamente referimos, não buscamos neste estudo analisar ou 

pronunciar-nos sobre a adequabilidade de um concreto modelo concetual das exigências 

de reparações de modo a torná-las exequíveis, nem sequer da avaliação da sua 

legitimidade. Através da enunciação de alguns dos modelos concetuais que vêm sendo 

propostos, e que buscam tornar viáveis as reparações, cuidamos de agregar indícios que 

evidenciam a causa originária da necessidade de concetualizar as reparações. Cremos que 

o seu momento propulsivo encontra-se, como o capítulo anterior destacou, nas opções 

políticas decorrentes dos vários abolicionismos que se repercutiram em processos de pós- 

emancipação em vários países que, identicamente, falharam na efetiva integração social 

dos ex-escravos, em especial, pelo insuficiente, quando não ausente, acesso a direitos 

civis e políticos, relegando essas comunidades de afrodescendentes para uma cidadania 
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formal, não substantiva. Reiteramos, portanto, que o fito deste trabalho não é aquilatar 

sobre o modelo concetual mais apto. Buscamos, pois, compreender algo que vem antes: 

a necessidade que justifica a existência do debate propriamente dito. É a esta luz, que nos 

acompanhou ao longo deste estudo, que ponderaremos a discussão teórica dos últimos 

anos sobre afro-reparações. 

3.1 Surgimento das reparações na diáspora africana  

Ao abordarmos o surgimento das reparações exigidas pelos afrodescendentes é necessário 

localizar o seu surgimento, in casu, nas comunidades africanas na diáspora, existentes um 

pouco por todo o continente americano, mas com especial importância e longevidade nos 

EUA. Ora, antes de aprofundarmos o aparecimento das exigências de reparações 

fundamentadas, na sua essência, no tráfico e escravidão dos africanos, temos previamente 

de nos deter no conceito de diáspora africana. A formulação do conceito, ao qual fizemos 

alusão no início desta dissertação, desenvolveu-se nos anos sessenta do século XX pela 

disseminação que dele fizeram académicos como George Shepperson e Joseph Harris. 

Remetendo-se para o que a propósito se disse na introdução deste trabalho, na definição 

ampla de Shepperson, diáspora africana164 abarca o grande movimento ou migração de 

pessoas de ascendência africana nas eras da escravatura e imperialismo. Contudo, Harris, 

diversamente de Shepperson, coloca o continente africano no centro de qualquer debate 

sobre a diáspora dos africanos, fazendo notar que o conceito se refere quer a movimentos 

voluntários quer involuntários de africanos desde a Antiguidade (Salau, 2018). 

Opostamente a Joseph Harris, temos o exemplo de Paul Gilroy que afasta do conceito a 

inserção do continente africano, enquanto pátria-mãe (homeland), destinando o conceito 

de diáspora africana apenas à história dos afrodescendentes nas sociedades ocidentais165. 

Noção diversa da de Gilroy é a trazida por Patrick Manning  realçando que no interior do 

 
164 Diáspora é, aliás, termo adaptado do movimento diaspórico da comunidade judaica. 
165 Gilroy rejeita a interpretação tradicional que a modernidade ocidental se deve fundamentalmente ao 

ideário iluminista. O autor associa o desenvolvimento da modernidade no Ocidente à violência, brutalidade 

e racismo, insistindo que muitas das ideias ocidentais ligadas à modernidade deveram-se ao contributo de 

intelectuais que se caracterizaram pela sua dupla consciência (expressão elaborada por W.E.B. Du Bois), 

ou seja, pela conscientização de terem dupla identidade, uma enquanto africanos e outra como americanos. 
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conceito devem caber as comunidades afrodescendentes da  África Subsariana e da 

Eurásia que aí se constituíram em resultado de migrações forçadas. Ainda outro exemplo 

que destaca a diversidade de pontos de vista acerca do conceito é o de Colin Palmer que, 

incluindo na noção quer o continente africano quer a sua diáspora, rejeita, todavia, a ideia 

de que exista um desejo consolidado das pessoas descendentes de africanos que vivem 

atualmente fora das fronteiras do continente africano de imigrarem para África (ibidem). 

Segundo Manning, a noção de diáspora africana apresentou-se como uma tentativa de 

agregar os países africanos aos “expatriates of African origin. The originality of the 

notion lay in its emphasis on historically created populations rather than racial essences 

or regional continuities.” (Manning, 2003, p. 490)166. Já o historiador Paul Lovejoy 

sustenta a inter-relação entre etnicidade e diáspora definindo, por isso, diáspora africana 

como os vários locais dentro e fora do continente africano onde as pessoas de várias 

“pátrias” africanas vivem (Salau, 2018). Para compreender as diferentes teorizações de 

diáspora africana é importante não descurar que o aparecimento original do conceito 

 
166 No século XIX e início do século XX, escritores do continente africano e nas Américas acomodaram no 

seu discurso histórico o essencialismo racial que, então, dominava a vida intelectual nas regiões do 

Atlântico. Nesse discurso os escritores de origem africana exprimiam-se utilizando conceitos como raça 

negra, mesmo quando as suas afirmações se dirigiam a contestar a hierarquia subjacente à ideologia racial. 

Aliás, W.E.B. Du Bois, eminente participante do movimento pan-africanista, escreveu obra geral sobre o 

continente africano e diáspora denominada The Negro. Posteriormente, na segunda década do século XX, 

também Marcus Garvey, originariamente da Jamaica, e com sensibilidade pan-africanista distinta da de Du 

Bois, fez circular cópias do The Negro World com a maior abrangência possível em África e Américas. Da 

mesma forma o movimento cultural da “Negritude”, que também pode ser enquadrado como outra vertente 

do pan-africanismo, assentou na terminologia racial para agregar a, preconizada, unidade cultural dos 

negros do continente africano e Caraíbas. Assim, variadíssimos autores usaram a linguagem racial para 

descreverem positivamente a experiência dos afrodescendentes, mas ao fazê-lo correram o risco de 

acolherem noções de hierarquia racial (Manning, 2003). Consideramos que grupos e movimentos 

nacionalistas negros, particularmente nos EUA, utilizaram muitas vezes -e, prima facie, de modo excessivo 

- a acentuação da sua pertença à “raça” negra e à excecionalidade da mesma, em antítese com a raça branca. 

Porém, interpretamos o recurso a esse dualismo antitético entre raças no sentido da (re)dignificação dos 

negros que vinham sendo considerados como raça inferior e, desse modo, enquanto manifestação de repúdio 

precisamente da hierarquia racial que lhes foi imposta secularmente. Acresce que, ao exaltarem a raça negra 

nos seus discursos e obras contribuíram para a galvanização da luta pelos seus direitos civis e políticos que 

lhes vinham sendo negados, tentando unificar um movimento não homogéneo que se prolongou por 

décadas. A pergunta que poderemos colocar é se haveria outra forma de iniciar e prosseguir aquela luta sem 

entrar na arena da linguagem racial. Não cremos que tal fosse possível devido ao radicalismo de 

posicionamentos da época, com o qual os afrodescendentes foram confrontados e para o qual, diga-se, 

foram empurrados, a partir do momento em que a sua inferiorização e segregação racial foi propalada pelas 

elites e maioria dos membros da sociedade que integravam. Os EUA são neste campo um exemplo bem 

ilustrativo.  
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ocorreu aquando da época das descolonizações no continente africano167, entre 1950’s e 

1960’s, quando os africanos naquele continente e os africanos na diáspora cooperaram na 

luta contra o colonialismo e discriminação racial. Mas mais do que o contexto da 

descolonização, naquele segmento temporal assistiu-se ao movimento pelos direitos civis 

dos afrodescendentes nos EUA. Do mesmo modo como os movimentos de libertação 

nacional em África se focaram na história do continente, também o movimento pelos 

direitos civis promoveu o conhecimento da história dos afroamericanos nos EUA, ainda 

que aqui prevalecesse uma preocupação maior com a questão racial e igualdade, do que 

nos movimentos pela independência em África ou noutros locais da diáspora, o que é 

facilmente entendível considerando o regime legal de segregação racial imposto aos 

negros naquele país. É, portanto, visível o contexto histórico e político a marcar de forma 

indubitável a ideia de diáspora africana, a sua concetualização assim como, no que ao 

nosso objeto de estudo concerne, uma evidente atlanticização do conceito. Diáspora 

africana que, como observaremos e especialmente em finais do século XX, se associará 

e marcará constantemente ao discurso dos proponentes das reparações.  

 Com efeito, foi no continente americano, mais concretamente nos EUA, que se 

puderam identificar as primeiras iniciativas com semelhanças ao que viriam a ser as 

reparações exigidas no final do século XX e início do século XXI. Levadas a cabo por 

ex-escravos no contexto do pós-emancipação e tendentes, numa época em que não eram 

garantidas alternativas de subsistência e integração aos afrodescendentes, a obter meios 

de subsistência, essas reivindicações foram promovidas também pela formação de 

movimentos associativos para obtenção de pensões do Estado. Com o mesmo intuito 

foram propostas ações judiciais individuais por ex-escravos, destacando-se o caso de 

Belinda Sutton  cujo antigo proprietário, Isaac Royall, tinha concedido deixa 

testamentária que lhe garantia o direito a pensão durante o período de três anos. Sucede 

que em 1778, o estado de Massachusetts confiscou a propriedade aos herdeiros de Royall, 

que tinha sido leal a Inglaterra aquando da Revolução Americana. A atribuição da pensão 

 
167 Ainda que na historiografia a difusão do conceito se tenha apenas vulgarizado nos anos setenta do século 

XX como recusa de perspetivas nacionalistas, favorecendo análises multiculturais e comparações 

transnacionais (Salau, 2018). 



 
  
  

155 

foi interrompida após o período fixado e Sutton, com sessenta e cinco anos e sem 

alternativas de subsistência propôs ação contra o estado, no Massachusetts General Court, 

para obter pensão (documento onde Sutton aduz as suas razões ficou conhecido como 

Belinda’s Petition de 1783168), como modo de “reparar o tempo em que trabalhou sem 

ser remunerada para a família Royall. Ela ganhou, mas tinha de entrar com um pedido 

a cada novo ano” (Araujo, 2019)169. Não sabendo Belinda ler nem escrever, como era 

habitual entre ex-escravos, para elaborar a sua petição terá tido o auxílio de abolicionistas. 

Considere-se a data da petição, estávamos em plena era do abolicionismo nos estados do 

norte. É provável, considerando o estilo sentimental em que a petição é redigida, que o 

movimento abolicionista tenha utilizado a narrativa de vida de Belinda para fins 

propagandísticos, já que grande parte da petição é dedicada a descrever a vida amena que 

Belinda tinha no continente africano contrastando com as agruras a que foi submetida a 

partir da sua captura.  

Alguns autores como Ana Lucia Araujo consideram que a exigência de pensões por ex-

escravos é já manifestação das reparações pela escravidão. Acrescenta a mesma autora 

que desde o século XVIII a concetualização das reparações começou a ganhar forma entre 

escravos e libertos, sendo percetível em panfletos, discursos políticos e petições judiciais. 

De acordo com a autora “[o] sistema escravista tinha base legal mas escravos e ex-

escravos tinham plena consciência de terem sido vítimas de uma injustiça. Eles sabiam 

que ao fornecer trabalho não remunerado aos seus proprietários estavam contribuindo 

para construir as riquezas [daqueles]” (Araújo, 2019)170. Também Engerman (2009) 

confirma a existência de alguns casos no final do século XVIII e início do século XIX a 

 
168 O pedido expresso na petição (Sutton, 1783) vai no sentido de exigir as quantias referentes ao seu 

trabalho não pago e que contribuiu para a imensa riqueza do seu ex-proprietário:  “The face of your 

petitioner is now marked with the furrows of time, and her frame feebly bending under the oppression of 

years, while she, by the laws of the land, is denied the enjoyment of one morsel of that immense wealth, a 

part whereof hath been accumulated by her own industry, and the whole augmented by her servitude.” (ver 

Anexo V). Além da petição de Belinda, alguns manuscritos de petições de ex-escravos, da mesma época, 

em Harvard LibraryMassachusetts Anti-Slavery and Anti-Segregation Petitions. Massachusetts Archives 

Collection. Disponível em: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:50257769$1i (acesso em 20-7-

2019) 
169 Araujo (2019, 19 de Fevereiro) 
170 Araujo (2019, 19 de Fevereiro) 

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:50257769$1i
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exigirem o pagamento de reparações para os ex-escravos. Assim, antes da emancipação 

em 1865, no contexto das emancipações graduais dos estados nortistas, entre as primeiras 

iniciativas encontra-se a da “freed slave named Belinda in a Civil Lawsuit in 

Massachussets, in 1783, arguing for payments to be made for work done for her master 

for which she did not receive any ‘morsel of wealth’.” (Engerman, 2009, p. 602). 

Engerman assinala terem existido algumas petições de ex-escravos para obterem meios 

financeiros baseando-se naquilo que tinham produzido para os seus proprietários, assim 

como existiram situações onde os quakers e outros proprietários que libertaram os seus 

escravos, cedendo-lhes terra e algum dinheiro pelo tempo que estiveram sujeitos à 

escravatura. Todavia, estes últimos casos “were infrequent and not very generally 

advocated” (ibidem, p.603). Também Henry McNeal Turner (conhecido como Bispo 

Turner, da Igreja Metodista Episcopal Africana) foi pioneiro e considerado o primeiro 

líder negro a propor argumento sistemático para compensação financeira para os ex-

escravos, que seria utilizada para migrarem para África. A quantia exigida foi de “$40 

billion, based on 200 years service, at $100 per person per year, for 2 million people. In 

1899 he advocated obtaining $100 million from the government. Based on a transport 

charge to migrants of $5-10 each, this would provide for the return to Africa of about 

million people.” (ibidem). Este projeto não tinha diretamente a ver com a utopia do 

“regresso” dos ex-escravos a (uma ideia de) África ancestral. Henry Turner considerava 

que a única forma dos afroamericanos escaparem ao racismo e discriminação associada 

era promovendo a emigração massiva para o continente africano. Num discurso proferido 

em 1893, no National Council of Colored Men, Turner não se limitou a denunciar a 

discriminação racial, “but also the working and living conditions of freedmen and 

freedwomen after emancipation(…)[and] how former slaves were deprived of material 

resources” (Araujo, 2017, pp. 94-95, subl. nosso).  

Relativamente à concessão de pensões para ex-escravos libertados ao abrigo da 13ª 

emenda constitucional em 1865, o formato inspirou-se nos programas de pensões para 

veteranos da guerra civil com deficiência e para as suas famílias, incluindo afro-

americanos (ibidem, p.96).  
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Após fracassar a aprovação de várias propostas de lei no Congresso para conferir pensão 

aos ex-escravos, a mobilização coletiva daqueles ocorreria com a criação, em 1897, da 

National Ex-Slave Mutual, Relief, Bounty and Pension Association (MRB&PA), que 

entre vários grupos que demandavam pensões para ex-escravos, se tornou o mais 

importante. Era uma entidade que, ao contrário de outras organizações com idêntico 

escopo (lideradas por brancos, como a de Walter R. Vaughan -a Ex-Slave National 

Pension Club-, responsável pela introdução no Congresso de projetos de lei para conceder 

pensões a ex-escravos que devido ao avançar da idade não tinham condições de trabalhar 

por um salário171), admitia como associados “any ex-slave or friend of color who is 

eighteen years old or older, male or female” who wanted to join it” (Araujo, 2017, p. 

99). Esta associação que não excluía a filiação de afrodescendentes, como faziam  outros 

grupos análogos, tinha como líderes Callie House e Isaiah H. Dickerson. Callie House, 

membro fundadora e ex-escrava,  em 1915 “filled suit for payment, based on the North’s 

wartime cotton tax on cotton confiscated by federal troops between 1862-1868. The funds 

were in the Tresury Dept, and totaled $68,073,388.99” (Engerman, 2009, p. 603). House 

pretendia que aquele pagamento fosse efetuado aos ex-escravos do mesmo modo que os 

brancos de idade avançada receberam pensões do governo assim como outros 

combatentes veteranos do norte e, segundo a própria, porque “we deserve for the 

government to pay us indemnity for the work we and our foreparents was rob[bed] of 

from the Declaration of Independ[ence] down to the Emancipation.”” (ibidem). Entre 

1897 a 1898, a sua organização atraiu pelo menos 34 mil novos membros. Em 1899, de 

 
171 De assinalar que desde a criação da MRB&PA, Vaughan denunciou-a como uma associação fraudulenta, 

tentando assim manter o controlo da causa das pensões para ex-escravos. Antes do surgimento daquela 

associação, Walter Vaughan vinha dominando e definindo a questão das pensões de acordo com os seus 

próprios termos e interesses. Acresce que o governo federal olhava para estas associações com desconfiança 

e a ideia que germinava acerca de um esquema de fraude latente foi de muita utilidade, pois, no final de 

1890’s o Departamento de Justiça iniciou uma investigação à MRB&PA, tendo os seus lideres sido 

processados, apesar dos parcos indícios recolhidos, acusados de terem usado o correio para defraudar os 

membros da associação através de indevida recolha de fundos (Araujo, 2017). A atuação persecutória do 

governo federal face a esta associação e relativamente a outras com propostas idênticas de prestação de 

pensões a ex-escravos, agregando-os a essa finalidade, parece indicar que a campanha de intimidação e 

descredibilização que assim desenvolviam contra essas organizações se devia ao facto de temerem o 

associativismo de ex-escravos, percecionando-o como uma ameaça, do mesmo modo que ao tempo da 

escravidão temiam constantemente o desencadear de revoltas. 
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acordo com o que anunciava o seu presidente, a MRB&PA contaria já com 600 mil 

membros. A instituição fora criada para prestar apoio à aprovação de legislação que 

garantisse pensões a ex-escravos e para o efeito os seus funcionários angariavam 

assinaturas em petições para introduzir no congresso futuras propostas de lei (Araújo, 

2017).  

Não podemos, porém, deixar de manifestar reservas na designação destas iniciativas 

como reparações propriamente ditas, considerando o propósito e contexto subjacente às 

mesmas e das associações nos EUA que lhes foram afetas no final do século XIX.  

Aquelas ações tidas por “reparações”, quer individuais ou coletivas, foram encetadas 

pelos ex-escravos e não pelos seus descendentes e ocorreram em época após a 

emancipação em que àqueles não foi facultado o mínimo de condições de subsistência, a 

começar pelo apoio financeiro. Existia, portanto, razão basilar de garantir a sobrevivência 

que impelia os ex-escravos a essas iniciativas. Parece-nos que melhor estariam 

caracterizadas estas ações por aquilo que efetivamente foram, como pedidos de pensões, 

considerando o contexto do pós- emancipação. As reivindicações pelo direito ao trabalho 

não pago ao tempo da escravatura mostram-nos, sobretudo, a necessidade premente dos 

ex-escravos obterem fonte de rendimento que de outro modo lhes era vedada, 

especialmente para aqueles que tinham idade avançada. Eram motivos iminentemente 

pragmáticos e não continham as motivações acentuadamente ideologizadas que o 

conceito de reparações assumiu mais tarde, a partir da adaptação que foi feita do conceito 

de reparações entre Estados surgidas no direito internacional, nos pós I Guerra Mundial 

e mais difundido após a II Guerra. Inegavelmente, existiu mobilização dos ex-escravos 

mas que consideramos incitada pela ausência de meios de subsistência e auxílio dos 

estados e governo federal, e não especialmente pela exigência de reparações pela 

escravatura e tráfico de escravos que os trouxe até às Américas ou aos seus ascendentes, 

mesmo que alguns refiram nos documentos o facto de terem sido escravos e contribuído 

para o enriquecimento dos seus proprietários. Por conseguinte, na nossa interpretação, os 

ex-escravos, nesta fase, estavam a tentar suprir necessidades imediatas relacionadas com 

a sua sobrevivência, não tendo ainda uma agenda política, ainda que aquelas associações 
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antecipem alguma da politização que, no futuro, as afro-reparações viriam a ter 

subjacente. Poderemos, quando muito, reconduzir aquelas iniciativas individuais ou 

conjuntas de ex-escravos a uma ideia incipiente de reparações, de proto-reparações, face 

à forma e conteúdo que estas assumiriam décadas depois. Realçamos, porém, que em 

nenhum outro país do hemisfério ocidental se assistiu à formação de movimentos e grupos 

com um dinamismo assinalável e duradouro e com o objetivo de apoiar ex-escravos como 

nos EUA, enfrentando os estados e governo federal, que os deixaram desvalidos no pós-

emancipação. Lembra-nos Araújo (2017) que depois do fim da escravatura nas colónias 

espanholas de Porto Rico e Cuba, assim como no Brasil não existiram grupos organizados 

com o objetivo de reclamarem apoio financeiro para os ex-escravos. No entanto, “in Latin 

America and the Caribbean, although rare and very sparse, some former slaves 

individually addressed demands for reparations to their former masters and to the 

(…)government” (p.108). 

3.1.1 EUA, Brasil e Caraíbas e as reparações no século XX e XXI 

 Relativamente à evolução das reparações nos EUA, o surgimento embrionário da 

ideia de reparações pode ser indiciado nas iniciativas precursoras que mencionamos, dos 

ex-escravos no pós-emancipação nos EUA, pese o facto de muitas delas terem fracassado 

enquanto meios para a resolução de problemas imediatos que, na nossa perspetiva, 

pretendiam solucionar. Porém, qualquer análise a que se proceda acerca daquela evolução 

deverá sempre ter em conta o quadro de segregação racial legalizada naquele país para 

que seja possível compreender, em vários momentos, a radicalidade discursiva fraturante 

que influirá inevitavelmente o debate das reparações.  

No caso do Brasil, ao contrário, o cultivar do mito da democracia racial produziu a ideia 

de uma pseudo homogeneização da sociedade, sem diferenciações raciais que levou, com 

muita probabilidade, ao retardamento da discussão e ao aparecimento de movimentos 

dedicados aos direitos dos negros e, concretamente, às afro-reparações. Neste 

seguimento, e diferentemente dos EUA,  no Brasil, Colômbia e em Cuba, assim como 

noutras regiões da América Latina “the absence of legal segregation combined to the 

powerful ideologies of racial democracy and mestizaje” contribuíram para disfarçar o 
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racismo e as desigualdades raciais, “ultimately preventing the emergence of organized 

movements demanding reparations for slavery.” (Araujo, 2017, p.119)172.  

 Nas Caraíbas, a questão das reparações ganhou destaque, mormente, com a iniciativa 

surgida já neste século, marcada pela especialidade de não ter como protagonistas agentes 

da sociedade civil, como nos outros casos abordados, antes uma coligação de Estados 

dessa região integrantes da CARICOM (Comunidade de Países das Caraíbas). São países 

que na grande maioria foram colónias de Inglaterra e, especialmente, mas não apenas, 

contra aquela reivindicam mecanismos reparatórios.  

 Debrucemo-nos, primeiramente, nos momentos mais expressivos dos movimentos 

e ativismo pró-reparações e a sua evolução nos EUA ao longo do século XX até ao início 

do século XXI, que têm trazido para o debate público a temática das afro reparações. 

Vários autores designam esse conjunto de ações e movimentos de “black redress 

movement”, reivindicando reparações para os afrodescendentes pela escravidão, antes e 

depois da independência do país, e pelo período da segregação racial dos negros, 

conhecido por Jim Crow (Brooks, 2004). Como reconhece Araujo (2017), só após  o final 

da I Guerra Mundial é que os indivíduos e grupos que exigiam restituições materiais e 

financeiras começaram a designar essa exigência como reparações, pelo que “the term 

‘reparations’ was popularized as the payment of financial wartime indemnities by a 

nation, leading African Americans to embrace the term when demanding restitutions for 

slavery” (p. 121). No século XX, no pós I Guerra Mundial, líderes do nacionalismo negro 

como Marcus Garvey, nascido na Jamaica, neto de escravo e filho de um “aprendiz” 

jamaicano, fundador da Universal Negro Improvement Association (UNIA), defendeu 

nos seus discursos públicos a necessidade de serem prestadas reparações aos negros173. 

 
172Aludimos, exemplificativamente, a Colômbia onde grande parte dos descendentes dos escravizados 

tentaram por vários meios integrar-se na nação sem grande êxito. A ideologia da “mestizaje triétnico”, 

análoga à democracia racial no Brasil, funcionou como obstáculo para a discussão das reparações devido 

ao modo como a maioria da população afro colombiana e indígena, particularmente aquela com 

escolarização e vivendo em áreas urbanas, “participa sin cuestionarlos en los processos de blanqueamiento 

que trajo consigo la (…) ideologia del mestijage triétnico” (Rosero-Labbé, Barcelos, 2007, p. 14) 
173 Porém não foi esse o cerne da mobilização que Garvey iniciou,  através da UNIA, que se centralizou no 

empoderamento dos afrodescendentes nos EUA e na formação de uma rede entre comunidades na diáspora 

africana nas Américas, Caraíbas e países africanos de língua inglesa (Araujo, 2017). Numa conjuntura de 

virulento segregacionismo racial e violência sobre os negros, como era a que caracterizava os EUA, Garvey 
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Por ex., em discurso, por volta de 1919, Garvey instava os países ocidentais que tiveram 

envolvimento na escravidão a restituírem o que tinham usurpado aos negros. Num estilo 

de oratória não conciliador, mas carismático e galvanizador para os afrodescendentes que 

se reviam no nacionalismo negro de então, uma alternativa, afinal, à segregação racial 

que lhes era imposta, Garvey afirmava:  

"Hand back to us that which you have robbed and exploited us of in the 

name of God and Christianity for the last 500 years. We are asking 

England to hand it back; we are asking France to hand it back; we are 

asking Italy to hand it back; we are asking Belgium to hand it back; we 

are asking Portugal to hand it back; we are asking Spain to hand it back, 

and by God, the Moroccans made them hand it back. And if you will not 

hear the voice of a friend crying out in the wilderness to hand back those 

things, then, remember, one day you will find, marching down the avenue 

of time, 400,000,000 Black men and women ready to give up even the 

last drop of their blood for the redemption of their motherland, 

Africa!"174 

 

No final da II Guerra, o pagamento de reparações aos judeus pelo Holocausto, por parte 

da Alemanha, assim como o facto do governo dos EUA ter reconhecido a violência 

infligida em tempo de guerra ao americanos de origem japonesa, “encouraged African 

Americans activists to request reparations for more than three centuries of slavery” 

(Araujo, 2017, p. 121).   

Podemos também encontrar vestígios da temática das reparações no debate político e 

social com o início e consolidação do movimento dos direitos civis dos negros, na década 

de cinquenta do século XX, não desconsiderando que em termos de contexto geopolítico 

 
fomentava o “regresso” a África que, naquele quadro de exclusão social dos afrodescendentes, parece ideia 

menos excêntrica e utópica, ainda que o seu insucesso fosse expectável. Desde logo, porque aqueles que 

aceitaram ser realojados naquele continente (lembremos o projeto de deportações para África, perante o 

qual a ideia de Garvey nada tinha de  inédita- a não ser quanto às motivações- na história dos EUA, por 

altura da emancipação, tendo mesmo feito parte das orientações governamentais), afrodescendentes 

nascidos nos EUA, não tinham qualquer vínculo relacional ao continente africano (que não fosse um ideário 

cultural proveniente de discursos nacionalistas negros que incitavam a uma ancestralidade por resgatar). 

Ao aceitarem esse “regresso às origens” também não encontraram aquilo de que nos EUA eram privados. 

Pouco mais foi do que um exílio, isolados, sem apoios. África era para eles, afinal, terra ignota, assim como 

fora o território das Américas para os seus antepassados escravizados! 
174 Unia Jamaica (2015). Marcus Garvey on Reparations. Disponível em 

http://www.uniajamaica.com/inspiration--news/marcus-garvey-on-reperations# (acesso em 13-7-2019) 

http://www.uniajamaica.com/inspiration--news/marcus-garvey-on-reperations
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desenrolava-se a guerra fria que influenciou o modo como ativistas negros e governantes 

reagiam a problemas socioeconómicos enquanto eventuais legados da escravidão e tráfico 

negreiro em África e nas Américas. Todavia, deve ser frisado que “[r]eparations  were 

not the central element of the Civil Rights Movement’s agenda. But several  prominent 

African American leaders challenged the US government to address the problem of racial 

inequalities associated with the legacies of slavery and Jim Crow.”175 (ibidem).  

Em 1962, Audley Moore, figura de proa do nacionalismo negro, ativista dos direitos civis 

dos afro-americanos e pan-africanista, funda o “Reparations Committee for the 

Descendants of United States Slaves”, promovendo a defesa de reparações para os 

descendentes de escravos dos EUA, tendo aquela comissão intentado ação judicial num 

tribunal da Califórnia exigindo restituições financeiras, ainda que sem ganho de causa. 

No âmbito da atividade da organização defendia “that slaves provided dozens of years of 

unpaid work  to slave owners(…) Moore and the members of the committee defended that 

only reparations could provide African Americans with a chance of achieving equality.” 

(ibidem, p. 140) 

Martin Luther King, um dos nomes maiores do movimento pelos direitos civis dos 

afroamericanos, no seu ensaio “Days to Come”, escrito em 1963, defende que os negros 

estão entre os mais desvalidos da nação e, consequentemente, à semelhança de outros 

grupos que receberam auxílio governamental, como os veteranos da II Guerra Mundial, 

deveriam analogamente existir medidas legislativas compensatórias que a eles se lhes 

dirigissem “for the handicaps [the Negro] has inherited from the past(…)So with equal 

opportunity must come the practical, realistic aid, which will equip him to seize it. Giving 

a pair of shoes to a man who has not learned to walk is a cruel jest.” (King, 2011, pp. 

 
175 Araujo (2017) atenta no facto dessas exigências incluírem a criação de mecanismo legais de luta contra 

as desigualdades sociais e económicas do afrodescendentes, racismo e segregação, centrando-se no acesso 

a uma cidadania plena. O que significa que apesar do âmago do movimento ser o de conquistar direitos 

civis e políticos, “during the 1960’s black nationalist groups gave new lite to the reparations cause. Along 

with many supporters, they led public campaigns calling for reparations for slavery and the Atlantic slave 

trade.” (p.121). Cremos que neste quadro vislumbra-se, de novo, que a exigência de reparações 

consubstancia-se, fundamentalmente, na exigência de direitos não formais mas exequíveis, que permitam 

o exercício de uma cidadania substantiva. Ou seja, a conquista de uma cidadania plena parece-nos em si 

mesmo ser ato reparatório, com todos o desafios e dificuldades que a obtenção da mesma acarretará! 
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105 e 107, subl. nosso). Porém, nesta reflexão atinente à criação de um corpo legislativo 

que consagrasse tais medidas, King deixa claro que a existir um pagamento ao 

afroamericanos deveria assumir a forma de um “massive program by the government of 

special, compensatory measures(…)Such measures would certainly be less expensive 

than any computation based on two centuries of unpaid wages and accumulated interest.” 

(ibidem, p.108)176.  

É verdade que King (2011) não colocou a questão das reparações para os afroamericanos 

como prioridade da luta pelos direitos civis, à semelhança da generalidade dos 

participantes no movimento, o que se percebe considerando o caráter potencialmente 

disruptivo do tema para a via do diálogo  pela qual King tentava fazer emergir os direitos 

civis dos negros e a integração destes na sociedade dos EUA. Sucede que o seu ensaio 

deixa clara a sua atenção ao tema mas enquadrando-o como um problema mais na luta 

pelos direitos civis e políticos dos afroamericanos, que expunha a sua situação de 

desigualdade ao longo de séculos, desde a escravidão, no pós-emancipação a segregação 

racial que se lhe seguiu. Como King menciona tal implicou que “[t]hese lost generations 

have never learned basic social skills on a functional level – the skills of reading, writing, 

arithmetic; of applying for jobs; of exercising the rights of citizenship, including the right 

to vote” (ibidem, p. 109, subl. nosso). Portanto, para Luther King o enfoque era o de 

tornar os negros cidadãos de pleno direito e sem restrições práticas no exercício dessa 

cidadania, uma cidadania substantiva, uma cidadania efetivada na prática. 

Outro momento emblemático nas afro-reparações nos EUA, posterior à concretização das 

leis de 1964 e 1965 que consagraram, respetivamente, os  direitos civis e direito de voto 

 
176 A sageza e perspicácia de Martin Luther King no entendimento do problema racial e, mais 

genericamente, da história e realidade dos EUA, ficam bem expressas quando abarca os brancos das classes 

desfavorecidas na sua proposta de criação do programa económico e social massivo para a população 

empobrecida. E sustenta essa inclusão referindo que enquanto a vasta maioria de negros nos EUA estava 

em situação de desvantagem, também milhões de brancos viviam em situação de pobreza e deveriam 

beneficiar desse tipo de legislação. Se a motivação para tais medidas em favor dos negros as alicerçava “in 

the robberies inherent in the institution of slavery”, para os brancos pobres King aliava a justificação ao 

facto de os perspetivar como “vitimas derivadas da escravidão”, uma vez que “[a]s long as labor was 

cheapened by the involuntary servitude of the black man, the freedom of white labor, especial in the South, 

was little more than a myth. It was free only to bargain from the depressed base imposed by slavery upon 

the whole labor market.” (King, 2011, p.108) 
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dos negros, foi promovido por James Forman com o seu Black Manifesto177. Neste 

documento, são exigidas reparações para os afrodescendentes justificando-as com o facto 

da “racist white America has exploited our resources, our minds, our bodies, our labor. 

For centuries we have been forced to live as colonized people inside the United States, 

victimized by the most vicious, racist system in the world” (Forman, 1969, p.7). Neste 

trecho inicial do manifesto é visível o quão determinante é a questão racial no 

enquadramento das afro reparações, uma “América racista” que se perpetuou para além 

do passado escravista. O manifesto tem como alvos, e de forma surpreendente uma vez 

que a motivação para a seleção dos mesmos é pouco convincente, “the white christian 

churches and Jewish Sinagoges which are part and parcel of the system of capitalism” 

(ibidem). Forman sustenta que a quantia a ser paga por aquelas instituições religiosas 

seria de $500 milhões de dólares e especifica o modo como esse montante seria 

distribuído. Sobressai, desde logo, a criação de um banco de terras no sul dos EUA que 

garantisse lotes de terreno para os afrodescendentes expulsos pelo regime racista: “[w]e 

need money for land. We must fight for massive sums of money for this Southern Land 

Bank. We call for $200,000,000 to implement this program” (ibidem). Repare-se que 

mesmo no âmbito de um discurso nacionalista radicalizado, como o do manifesto, 

prevalece a noção da necessidade de um programa de distribuição de terras para os negros 

dos EUA. Ressalta ainda a ideia daquele montante proporcionar a instituição de “research 

skills center which will provide research on the problems of black people”, assim como 

a criação de uma “ Black University (…) to be located in the South”(ibidem, p.8). Nesta 

última passagem é percetível que o ativismo nacionalista de Forman não é integracionista, 

alimentando, mesmo após o fim do Jim Crow, a visão de uma sociedade dual, de brancos 

e negros. Forman, com evidente apego ao pan-africanismo, deixa claro ser necessário uma 

revolução “in the United States and Africa, our Motherland,” e, de forma belicosa, 

distintamente do pacifismo dialogante de Luther King, defende que “[t]o win our 

demands we will have to declare war on the white Christian churches and synagogues 

and this means we may have to fight the total government structure of this country” 

 
177 (ver Anexo VI) 
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(ibidem, p.10). O argumento de Forman para exigir reparações daquelas instituições 

religiosas parece deixar transparecer que, à época, aquelas seriam núcleo da estrutura das 

forças do poder nos EUA.  James Forman, numa ação pública de propaganda do seu 

manifesto, chega mesmo a interromper um serviço religioso, num domingo de manhã, 

numa igreja amplamente frequentada por brancos, a Riverside Church em Nova York, e 

aí procedeu à leitura do seu Black Manifesto. O manifesto de Forman foi mal acolhido e 

criticado quer pelas comunidades religiosas demandadas quer pelos meios de 

comunicação social (Araujo, 2017, Robinson, 2001). 

Na verdade, embora várias associações e grupos insistissem na necessidade de 

reparações, os afroamericanos comuns, sem envolvimento ativista, pouco apoio davam a 

essa necessidade. Araújo (2017) salienta que “[t]his lack of support can be explained by 

the repressive context that marked the period of the Cold War and because of the great 

focus on civil rights that characterized the period after the Second World War.” (p.152). 

Entendemos, diversamente, que o percurso rumo às reparações, e sensibilização da 

opinião pública quanto às mesmas, não foi limitado pela centralização na luta nos direitos 

civis dos negros, devendo essas razões limitativas procurarem-se na heterogeneidade de 

pontos de vista que existiam no interior do movimento pelos direitos civis, no 

nacionalismo negro, e nas organizações que se lhes seguiriam178.  

Evidentemente, não esquecemos o peso do condicionamento imposto pelo regime 

segregacionista que formalmente vigorou até 1964. Considerando as concetualizações 

 
178 No movimento dos direitos civis pontos de vista antagónicos para alcançar aqueles direitos ficaram 

patentes na via do confronto de Malcom  X  em contraste com a via pacifista do pastor batista Martin Luther 

King (ou mesmo a perspetiva de Marcus Garvey e Audley Moore comparativamente com W.E.B. Dubois). 

Após a aprovação do Ato dos Direitos Civis, continuaram a surgir novos grupos assentes no nacionalismo 

negro, até porque a consagração dos direitos em instrumento legal não significa que os mesmos ficassem 

garantidos na prática, como aliás ao longo deste estudo vem sendo patente. Como se veio a verificar “the 

legal conquest of civil rights would not end deeply rooted white supremacy, racial hatred, and racial 

inequalities” (Araujo, 2017, p.142). Assim, a luta por uma cidadania inclusiva continuava e, para esse 

efeito, surgiam grupos com posicionamentos distintos quanto ao melhor modo de alcançar os resultados 

pretendidos. Ora, “[c]ontrasting with the dominant approach of the Civil Rights Movement, new emerging 

groups made financial and material reparations dominant elements of their programs.” (ibidem, p.143). 

Uma dessas associações foi a Republic of New Africa (RNA), fundada em 1968 por Robert Williams. A 

RNA defendia que “African Americans ‘never had legal citizenship in the United States’ and that after 

emancipation former slaver ‘should have been allowed to chose what they wanted to do’, the group 

defended the creation of a black independent state, by taking up arms if necessary” (ibidem). 
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que viriam a moldar o debate das reparações nos EUA, especialmente no final do século 

XX, interpretamos que a exigência de cidadania plena, que não meramente legal, é parte 

essencial das reparações. Por isso, entendemos que cidadania e reparações são conceitos 

que se vinculam, inseparáveis, ainda que no movimento pelos direitos civis dos negros a 

questão das reparações fosse abordada timidamente, talvez porque o fulcro das reparações 

resida precisamente na prossecução dos direitos civis dos afrodescendentes.  

Em 1987 surge a “National Coalition of Blacks for Reparations” (N’ COBRA), criada 

por grupo de afro-americanos, tendo entre os seus fundadores membros da Republic of 

New Africa. Desde a sua constituição a N’COBRA tem sido a única organização nos EUA 

com a finalidade exclusiva de exigir e obter reparações pela escravidão e colocar o tema 

na agenda mediática. Tem tido entre os mais pobres e na classe de trabalhadores negros 

a sua base de apoio (Araujo, 2017, também Brooks, 2004). Importante sublinhar que esta 

organização tem assumido papel relevante na tentativa de levar o debate das reparações 

para o Congresso Norte-Americano. O que tem vindo a ser feito também através da 

pressão para concretizar a iniciativa legislativa do congressista afro-americano John 

Conyers, em 1993, que ficou conhecida como “H.R.40” (Robinson, 2001)179. Um projeto 

de lei que tinha como objetivo criar uma comissão de estudo para apurar factos que 

permitissem identificar aqueles que deverão prover reparações e aqueles que as deverão 

receber. A designação deste projeto lei evoca a expressão da promessa quebrada no pós-

emancipação dos “forty acres and a mule”. Esta proposta de lei não contém qualquer 

exigência concreta de reparações, apenas a finalidade de introduzir no congresso o estudo 

e discussão dos efeitos da escravidão nos EUA (Araujo, 2017, Robinson, 2001).  

Durante anos, sucessivas tentativas foram feitas por aquele congressista para submeter a 

proposta para discussão, não tendo conseguido, contudo, obter o número de votos 

suficientes na Câmara dos Representantes para que fosse possível debater a 

implementação da referida comissão de estudo. Sucede que em 2019, considerando as 

 
179 Já em 1989 John Conyers apresentara a proposta “H.R.3745 - Commission to Study Reparation 

Proposals for African Americans Act” que não obteve aprovação. Ver aqui: Congress.gov.. H.R.3745 - 

Commission to Study Reparation Proposals for African Americans. Act. 101st Congress (1989-1990). 

Disponível em:https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/3745/text (acesso em 22-7-2019) 

https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/3745/text
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alterações na constituição do Congresso, que passou a ter uma maioria do partido 

democrata com a eleição de congressistas culturalmente diversos, muito mais 

concordante com a realidade dos EUA, foi possível, quando passaram mais de vinte e 

cinco anos sobre a proposta original, introduzir naquela câmara a H.R.40180.  

Portanto, a matéria das reparações no que ao espaço dos EUA respeita encontra-se, na 

altura em que escrevemos esta dissertação, numa nova fase de debate público, no 

congresso dos EUA, como não ocorrera antes. Porém, tememos seriamente que o 

ambiente taticista de campanha eleitoral que se avizinha, para as presidenciais de 2020, 

venha a minar a seriedade da iniciativa. Para além desta proposta que presentemente se 

encontra em discussão ao fim de sucessivas tentativas durante várias décadas, existiu 

outro projeto de congressista branco, Tony Hall, que em junho de 1997 procurou, sem 

sucesso, que a  câmara dos representantes aprovasse pedido formal de desculpas aos afro-

americanos pela escravidão através de uma “Congressional Resolution Apologizing for 

Slavery” (cf. Howard-Hassman, 2004)181. 

O black redress movement tem tido abrangência a nível estatal e no setor privado, unindo 

 
180  A H.R.40, finalmente, introduzida no 116th Congresso (2019-2020) pela congressista afro-americana 

Sheila Jackson Lee (o autor da proposta que repetidamente a tentou introduzir sem sucesso,  John Conyers, 

entretanto faleceu), e à semelhança da proposta original, assume-se como um projeto de lei que pretende 

estabelecer uma comissão que terá por função analisar e examinar  “slavery and discrimination in the 

colonies and the United States from 1619 to the present and recommend appropriate remedies.” A comissão 

pretende ainda identificar: “ (1) the role of federal and state governments in supporting the institution of 

slavery, (2) forms of discrimination in the public and private sectors against freed slaves and their 

descendants, and (3) lingering negative effects of slavery on living African-Americans and society.” Ver 

Congress.Gov.. H.R.40 - Commission to Study and Develop Reparation Proposals for African-Americans 

Act. 116th Congress (2019-2020). Disponível em: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-

bill/40  (acesso em 22-7-2019) 
181 Em 2000, o congressista Tony Hall tentou novamente introduzir resolução de idêntico teor, na qual 

explica os motivos e insta o Congresso a: “(A) acknowledges the fundamental injustice, cruelty, brutality, 

and inhumanity of slavery in the United States and the 13 American colonies; (B) apologizes to African-

Americans on behalf of the people of the United States, for the wrongs committed against their ancestors 

who suffered as slaves; (C) expresses condemnation of and repudiates the gross and wanton excesses 

perpetrated against African-Americans while the institution of slavery existed;(D) recognizes the Nation's 

need to redress these events;(E) commends efforts of reconciliation initiated by organizations and 

individuals concerned about civil rights and civil liberties and calls for a national initiative of 

reconciliation among the races; and (F) expresses commitment to rectify misdeeds of slavery done in the 

past and to discourage the occurrence of human rights violations in the future". O congressista sugeria 

também, e nomeadamente, a criação de uma comissão de estudo para examinar a discriminação racial e 

económica dos afrodescendentes e o impacto da escravidão nessa discriminação; também recomendava que 

os currículos nas escolas públicas na área da história fossem “estandardizados” relativamente ao tema da 

escravatura nos EUA; analisar a possibilidade de ser criado fundo para investigação relacionada para essa 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/40
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/40
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as ações e manifestações públicas das associações dedicadas à temática a reivindicações 

sobre os estados, a tentativa de introduzir legislação sobre a temática, a nível estatal e 

federal e litigância judicial contra privados. Por exemplo, em 1994, o estado da Florida 

aprovou legislação – “Rosewood Compensation Act” – visando a compensação dos 

negros que perderam a propriedade em resultado do tumulto racial, em 1921, que levou à 

demolição integral da cidade de Rosewood, de população maioritariamente negra 

(Brooks, 2004).  

A nível das reparações no setor privado é paradigmático o caso de uma das maiores 

companhias de seguros dos EUA –a AETNA– sediada no Connecticut e  fundada em 

1853, numa época em que se dedicou aos serviços de contratação de seguros de vida para 

escravos, tendo como beneficiários os proprietários escravistas. Em 2000 aquela 

companhia apresentou um pedido formal de desculpas aos afro-americanos por ter 

participado na sustentação da escravatura. A par desse pedido, voluntariamente criou “a 

minority internship program and established a diversity scholarship fund as forms of 

reparation for its financial support of slavery” (Brooks, 2004, p.15). Também um jornal 

diário, o Hartford Courant, veio apresentar em primeira página pedido de desculpas por, 

ao tempo da escravidão, publicar anúncios de leilões de escravos e por praticar outros 

atos a favor da instituição peculiar. É importante destacar que no caso da AETNA as 

desculpas, juntamente com medidas de retratação, vieram no seguimento de ação judicial 

intentada contra a companhia de seguros, o que não aconteceu no caso do jornal. Também 

em 2001, as cidades de Chicago, Dallas, Detroit, Cleveland e Washington, D.C., 

aprovaram resoluções requerendo ao congresso a formulação de um pedido de desculpas 

pela escravidão e, em alguns casos, para promover a necessária reparação (Brooks, 2004, 

também Howard-Hassmann, 2004). Neste seguimento, nos EUA “[a]long with litigation 

efforts and proposed legislation demanding reparations from insurance companies, 

banques, railroads, and the federal government, during the first years of the new 

millennium, public demonstrations requesting redress for slavery continued to emerge” 

 
temática e também a criação de um museu nacional e um memorial acerca da escravatura no país. Ver East 

Carolina University. Resolution Apologizing for Slavery -Hon. Tony P. Hall-July 13. Disponível em: 

http://core.ecu.edu/hist/wilburnk/Africa/Reparations/TonyHall.htm (acesso em 24-7-2019). 

http://core.ecu.edu/hist/wilburnk/Africa/Reparations/TonyHall.htm


 
  
  

169 

(Araujo, 2017, p.170). 

A nível de movimentos que têm alcançado, nos últimos anos, atenção mediática importa 

aludir que em 2016 o Movimento for Black Lives182, assente numa coligação de quinze 

organizações afro-americanas provenientes de todo o território dos EUA, estabeleceu 

plataforma para dar visibilidade, especialmente, ao problema do aumento da violência 

policial sobre os afro-americanos que, na nossa perspetiva, é sintoma preocupante de uma 

patologia mais vasta, na qual neste estudo temos vindo a incidir. O movimento destaca a 

necessidade de “end the criminalization, incarceration, and killing black people; create 

investments in education, health(…)provide economic justice to black communities(…)” 

(Araujo, 2017, p.177). Este movimento apresenta propostas de políticas sociais e 

económicas para o melhoramento das condições de vida da generalidade dos afro-

americanos. Defendem que as reparações são devidas pelos “past and continuing harms. 

The government, responsible corporations and other institutions that have profited off of 

the harm they have inflicted on Black people — from colonialism to slavery through food 

and housing redlining, mass incarceration, and surveillance — must repair the harm 

done”183. 

 No caso do Brasil, e ao contrário da precocidade do ativismo em matéria de 

reparações que relatamos a propósito dos EUA, foi tardio o despertar para a temática, em 

particular, porque moroso foi também surgimento do primeiro movimento organizado em 

defesa dos afro-brasileiros. E esta demora no aparecimento daquele movimento prende-

se, desde logo, com o facto de em 1964 ter ocorrido um golpe de Estado no Brasil que 

instituiu ditadura militar que se prolongaria até 1985, regime ditatorial que se amparou 

ideologicamente na mitificação, pré-existente, de uma sociedade racialmente homogénea, 

uma suposta “democracia racial”184, na qual não haveria lugar à discriminação racial, 

ideologia que terá silenciado, conjuntamente com própria ação persecutória do regime 

autoritário, a organização de movimento pela defesa dos negros brasileiros. Todavia, em 

 
182 The Movement for Black Lives. Disponível em https://policy.m4bl.org/ (acesso em 26-7-2019) 
183The Movement for Black Lives. Reparations.Disponível em https://policy.m4bl.org/reparations/ (acesso 

em 26-7-2019) 
184 Ou resumindo aquele mito, emprestando-nos as palavras Florestan Fernandes, como o “preconceito de 

não ter preconceito”. 

https://policy.m4bl.org/
https://policy.m4bl.org/reparations/
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finais dos anos setenta do século XX assiste-se a um processo de alguma abertura política 

daquele regime militar (Araujo, 2017), pelo que não espanta que esse momento tenha sido 

convertido numa oportunidade alguns afro-brasileiros criarem o Movimento Negro 

Unificado (MNU), que tinha como objetivo central denunciar as práticas racistas contra 

os negros do Brasil. Os ativistas negros para além de exigirem aos governos federal, 

estatal e municipal, a efetivação dos seus direitos civis, “called for the implementation of 

affirmative action, which in the Brazilian context was presented as a reparatory measure, 

even though only symbolic.” (ibidem, p. 154)185. Ora, com o fim da ditadura militar abria-

se a possibilidade para ascensão de um movimento especificamente dedicado à exigência 

de reparações, denominado Movimento pelas Reparações dos Afrodescendentes (MPR). 

Mais uma vez é importante entender a conjuntura que colaborou para a criação do MPR 

em 1993186. Assim, o desaparecimento do autoritarismo do regime político foi essencial 

para a emergência da discussão pública da defesa dos direitos dos negros brasileiros. 

 Na realidade, por baixo do ilusório manto agregador da democracia racial, o Brasil 

encontrava-se “fraturado pelas desigualdades raciais, de modo que os descendentes de 

africanos enfrentavam uma série de obstáculos para a afirmação da cidadania” 

(Domingues, 2018, p. 335). Há ainda que considerar que na década de noventa do século 

XX os brasileiros de origem africana eram a segunda maior concentração de negros do 

mundo, a seguir à Nigéria (Domingues, 2018). O MPR, formado por grupo de ativistas 

 
185 Seguindo de perto Domingues (2018) as “ações afirmativas são iniciativas públicas ou privadas, se não 

programas que garantem (ou visam garantir) oportunidades ou outros benefícios para pessoas que 

pertencem a um ou mais grupos específicos. A ação afirmativa pode adquirir o sentido de reparação de 

uma injustiça passada, como pode referir-se às políticas públicas (do executivo ou legislativo) ou aos 

programas de empresas privadas(…)” ( p.334, subl. nosso) 
186 Convém considerar que em 1986, no seguimento do fim do regime autoritário, o país elegeu novos 

representantes para o Congresso Nacional brasileiro e ativistas afro-brasileiros aproveitaram a ocasião para 

formarem a Convenção Nacional do Negro para a Assembleia Constituinte no sentido de poderem incluir 

no novo texto constitucional as suas reivindicações. Para o efeito, as organizações de afro-brasileiros 

apresentaram propostas, algumas incluindo já a reivindicação de reparações simbólicas pela escravidão, 

como por ex. a inclusão da história africana nos currículos escolares e das universidades. Porém, duas 

propostas se evidenciavam para lá do simbolismo e tocavam na esfera das reparações materiais: uma 

prendia-se com a criminalização do racismo. Outra, como a concessão de títulos de propriedade às 

comunidades negras que subsistiam nos quilombos, quer em áreas urbanas quer rurais. (Araujo, 2017). Na 

verdade, a nova Constituição brasileira de 1988 veio preceituar a criminalização do racismo. As disposições 

transitórias da nova Constituição e o art. 68º puseram na letra da lei o direito à titularidade da propriedade 

das terras ocupadas pelas comunidades dos quilombos (ibidem). 



 
  
  

171 

do designado Núcleo de Consciência Negra da Universidade de São Paulo (USP), adotou 

uma estratégia de “provocar o establishment e sensibilizar a opinião pública para os 

problemas oriundos das desigualdades raciais, do presente e do passado.” (Domingues,  

2018, p. 338).  

Como já aludimos, se no pós-emancipação no Brasil não se ergueram do ponto de vista 

legislativo e formal mecanismos que legitimassem o tratamento desigual dos negros, 

como sucedeu nos EUA, na verdade, as assimetrias raciais, a desigualdade e exclusão 

social da maioria dos afro-brasileiros face aos brancos existia na prática. Iniquidade 

sentida pelos negros, especialmente,  no acesso ao emprego, educação, saúde eram 

expressão daquelas assimetrias. Mediante este enquadramento, que desfavorecia a 

mobilidade social dos afro-brasileiros, o MPR inicia a sua atividade dando-se a conhecer 

ao público através de uma ação de protesto pública, mediática e inusual para a época, no 

final do ano de 1993, quando doze elementos do grupo se deslocaram até um dos mais 

requintados hotéis de São Paulo, almoçando no seu restaurante e, no final, recusando-se 

a pagar a conta. Argumentaram, então, que “a conta deveria ser creditada na dívida 

secular que a sociedade brasileira tem com todos os afrodescendentes; logo não seria 

paga.” (Domingues, 2018, p. 333; assim também Araujo, 2017). Decorre que o MPR 

utilizara aquela ação, para muitos irrazoável e descabida como ficou refletido nas críticas 

da imprensa escrita da época, como meio de atrair atenções para um tema delicado na 

sociedade brasileira, de então, e que contendia com a própria forma como coletivamente 

o Brasil se enxergava, ainda pelas lentes da democracia racial. Por isso, iniciar um debate 

sobre reparações era tocar no delicado tema do “pecado original” da constituição da nação 

brasileira, uma vez que “a proposta de reparações implicava reconhecer que os afro-

brasileiros foram prejudicados ao longo da história e, no limite, significava admitir que 

esse problema não teria saída possível no interior de um gramática cultural que retratava 

a nação como “cadinho de raças””. (Domingues, 2018, p. 339). Este movimento chegou 

mesmo a exigir do Estado brasileiro “medidas redistributivas” e o pagamento de “US 

$102 mil para cada um dos afrodescendentes”, argumentando que essa dívida era do foro 

não apenas moral mas também material e relacionava-se com os crimes e danos 
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subjacentes ao tráfico de escravos e ao trabalho não pago durante quase quatro séculos. 

A par da campanha nacional pelas reparações, em 1994, o MPR prestou assessoria 

jurídica a catorze pessoas -incluindo a uma ex-escrava com 125 anos, considerada a 

última sobrevivente da escravidão no Brasil- para a propositura de ação judicial contra o 

governo federal, exigindo da União o “valor total de US$ 6,34 trilhões” e em “ação 

coletiva de execução” seria posteriormente peticionado o montante de “US$ 102 mil” 

para cada descendente de escravos (Domingues, 2018)187. Um dos coordenadores do 

movimento, o jornalista Fernando Conceição, defendia que “a situação de marginalidade 

vivida hoje pelos descendentes de escravos foi provocada pela forma como se deu a 

Abolição. Quando extinguiu a escravidão, o Estado brasileiro omitiu-se, não dando 

qualquer amparo aos ex-escravos. Eles não tinham terra, casa, emprego ou 

escolaridade” (Fernando Conceição apud Domingues, 2018, p. 342, subl. nosso). Neste 

segmento, e na nossa perspetiva, Conceição deteta a causa originária das reparações a 

partir da qual poderia ser construído e centralizado o discurso que as exige, mas como 

vem sendo habitual no ativismo pelas reparações, quer nas Américas quer no continente 

africano, essa causa dilui-se e perde quase sempre primazia para a invocação dos danos 

causados pela escravidão e pelo tráfico de escravos africanos e nas considerações de 

ordem jurídica da escravatura da era moderna como crime contra a humanidade, quando 

à época efetivamente o não era. A campanha das reparações do MPR teve maior atenção 

por parte da sociedade civil entre 1995 e 1996, vindo depois a esmorecer.  

Na visão de Petrônio Domingues o protesto do MPR, e as suas iniciativas na década de 

noventa do século passado, enquadraram-se “no contexto afro-atlântico de 

agenciamentos, na África, nas Américas e no Caribe-(…)tanto que o movimento traduziu 

 
187 Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo expunha, então, algumas das reivindicações do MPR: 

“Parte do movimento negro brasileiro quer enviar ao Congresso um projeto de lei polêmico: por causa da 

escravidão, "crime imprescritível contra a humanidade", o Estado deve pagar US$ 100 mil a cada um dos 

cerca de 60 milhões de descendentes de escravos do país. (…) "Temos direito à reparação pelo trabalho 

gratuito dos 30,7 milhões de escravos que viveram no Brasil. O Estado é que tem que encontrar meios de 

pagá-la", diz Conceição. O MPR chegou aos US$ 100 mil por cabeça de indenização calculando o número 

de anos trabalhados daqueles milhões de escravos: foram 640 milhões de anos (20 anos de trabalho de 

30,7 milhões de pessoas). O salário-base do cálculo foi estipulado em cerca de US$ 800 por mês, salário 

mínimo em alguns países europeus.”  Anónimo (1995, 20 de Fevereiro).   
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e publicou no seu jornal a declaração da First Pan-African Conference on Reparations 

em Abuja (Nigeria)” (Domingues, 2018, p. 350). Aquele movimento  manifestou ainda o 

estabelecimento de contactos com a Organização da Unidade Africana e planos de 

viagens até aos EUA para troca de experiências com as organizações aí existentes 

(ibidem). Sem dúvida que o início da década de noventa188, com a nova conjuntura do 

pós guerra fria, caracterizou-se, como analisaremos, e em particular para o continente 

africano, pela assunção do protagonismo da matéria de reparações como não tinha 

sucedido antes. No entanto, sem discordarmos que o MPR foi influenciado por aquelas 

novas dinâmicas na diáspora africana e no próprio continente africano, não nos parece 

plausível, ainda que inserido nesse contexto, que tais movimentos, a um nível 

transnacional, tenham conseguido na prática criar sinergias de modo a globalizar a ideia 

de reparações e pautarem-se por linhas de atuação comuns. Todavia, dadas as 

especificidades de cada sociedade, quer ao tempo colonial quer no pós-independência, 

como no caso dos EUA, Brasil e países das Caraíbas, temos dúvidas quanto à real 

possibilidade de redimensionar o movimento das afro-reparações de uma escala nacional 

 
188Noutros lugares da América Latina, a matéria das afro-reparações centrou-se em pedidos de desculpa e 

reparações simbólicas (criação de monumentos enquanto memorialização do legado da escravidão), mas 

também algumas exigências por reparações materiais, predominando nestas a questão dos direitos das 

comunidades negras à titularidade do direito de propriedade de terras. Para além do Brasil, outros países da 

América do Sul publicaram legislação reconhecendo aspetos distintivos para a população descendente de 

africanos, reconhecendo-lhes direitos de propriedade sobre a terra. Por exemplo, a Constituição de 1991 da 

Colômbia impôs que fosse criada legislação que enquadrasse o reconhecimento de territórios para as 

comunidades afrodescendentes, consequentemente, dotando-as de títulos de propriedade sobre essas terras 

(Araujo, 2017).  Porém, no caso da Colômbia “[a]s scholars point out, both the Constitution of 1991 and 

this new law can hardly be referred to as reparations, but rather as a form of empowerment to Colombian 

black rural populations.” (ibidem, p. 157). Mas não poderão já estas atribuições de direitos fundiários que 

ocorreram na América do Sul, ainda que longe de constituírem uma verdadeira reforma agrária (pelo menos 

no caso brasileiro) e não abarcar a maioria dos afrodescendentes como seria desejável, ser consideradas, 

simultaneamente, “empoderamento” da população afrodescendente e reparação? Cremos que condição 

inerente e necessária à ideia de reparações é o empoderamento da população afrodescendente! Não são, 

portanto, aspetos separáveis (reparação e empoderamento), ainda que em matéria de distribuição de terras, 

quanto a nós essencial, que toca diretamente no status quo referente à distribuição de rendimento e poder, 

será muito difícil alcançar resultados que satisfaçam integralmente aqueles a quem ao longo da história a 

titularidade do direito de propriedade de terras foi negada. Ainda assim, se se restringir o conteúdo do que 

se entende por reparações, sem se considerarem nele incluídas medidas de concessão de terra – e não 

esqueçamos que um dos aspetos essenciais no pós-emancipação e negado aos ex-escravos em vários locais 

das Américas foi a titularidade da terra, problema que permaneceu por gerações até aos dias coevos-, corre-

se o risco de, progressivamente, esvaziar-se o já problemático conceito de reparações e torná-lo cada vez 

mais  hermético, ao ponto de tudo poder ser reparações e nada ser de facto! 
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para uma escala transnacional, unificada na coordenação dos planos programáticos a 

adotar. A uniformização tentada, várias vezes, por estes movimentos passou (e passa) por 

recorrer a um discurso que convoca o pan-africanismo, que na prática não tem capacidade 

de aglutinar porque o próprio pan-africanismo não é composto de uma matéria una e 

inequívoca, como sublinharemos no próximo subcapítulo. 

Ao analisar a senda das afro-reparações na sociedade brasileira não pode deixar de fazer-

se alusão ao modo como as ações afirmativas têm vindo nos últimos anos a ocupar lugar 

de destaque. Mais do que um sucedâneo, as ações afirmativas visando cidadãos afro-

brasileiros têm retirado algum do extremismo e até impraticabilidade de algumas das 

exigências das reparações, especialmente daquelas que avançam com pedidos de 

indemnização peticionando enormes montantes pecuniários e procurando a via judicial 

para o seu ressarcimento. As ações afirmativas, como as que se traduziram na introdução 

de cotas para afrodescendentes e ameríndios no ensino superior público brasileiro, 

inserem-se no âmbito de uma política pública que se dirige a reduzir desigualdades 

sociais, que de outro modo se perpetuariam, já que esses grupos foram sendo 

estigmatizados e subalternizados ao longo da história e, por isso, não tiveram (e não têm) 

as mesmas oportunidades das outras faixas da população que não vivenciaram a exclusão 

social sistemática em aceder a determinados direitos e cargos, em igualdade de 

circunstâncias. São, portanto, grupos que partem de uma posição de desvantagem face 

aos demais. No Brasil, “a proposta de cotas (ou reserva de vagas) para negros na 

universidade pública (…)causou controvérsias diversas. Sem embargo foi aos poucos 

ganhando respaldo no movimento social e suplantou a retórica das compensações 

pecuniárias.” (Domingues, 2018, p. 354). Sucede que a ideia de cotas para negros nas 

universidades é ainda resquício das movimentações do MPR que, na segunda metade da 

década de noventa do século passado, readaptou, temperando, o seu discurso mais radical 

por intermédio de alguns dos seus membros, deixando cair a ideia de indemnizações 

impraticáveis, partindo para (outra) estratégia mais pragmática e capaz de ser 

efetivamente implementada, lançando essa ideia ao fundar um Comitê Pró-Cotas para 
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Negros na Universidade de São Paulo.  

Porém, a questão das cotas necessitou de quase duas décadas de discussão para fazer o 

seu caminho e, em 2012, o governo, pela Lei federal nº 12.711 de 29 de Agosto, impôs 

que, até 2016,  todas as instituições de ensino superior públicas estabelecessem cotas de 

admissão com base nos critérios de frequência do ensino médio em escolas públicas, no 

rendimento do agregado familiar, ou de “autodeclarados pretos, pardos ou indígenas”189. 

 De acordo com o professor Felipe de Alencastro, o sistema escravista que existiu no 

Brasil, especialmente no pós independência, criou deformidades -que já tivemos 

oportunidade de aludir no capítulo que dedicamos aos abolicionismos e, concretamente, 

ao caso brasileiro- e uma delas afeta, diretamente, o estatuto de cidadania dos 

afrodescendentes. Por esse motivo, o argumento de Alencastro (2010) em defesa das cotas 

universitárias para negros realça que  

“os ensinamentos do passado ajudam a situar o (…) julgamento sobre cotas 

universitárias na perspetiva da construção da nação e do sistema político do 

nosso país.(…)Não se trata aqui de uma simples lógica indenizatória destinada a 

quitar dívidas da história e a garantir direitos usurpados de uma comunidade 

específica(…)trata-se, sobretudo, de inscrever a discussão sobre a política 

afirmativa no aperfeiçoamento da democracia, no vir a ser da nação.” (pp. 8-

9)190.  

 

 Em 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou, por unanimidade, que aquele 

normativo que impunha cotas em função dos critérios estabelecidos, incluindo o da raça, 

era constitucional. Seguidamente, em 2013, uma nova proposta de lei foi apresentada ao 

Congresso Nacional para instituir 20% de cotas para afro-brasileiros nos serviços 

 
189 Assim o art. 3º da referida Lei estipula que “Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas 

de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no 

mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população 

da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.” 
190 Alencastro (2010) para demonstrar como as entradas no ensino superior -em texto escrito previamente 

à aprovação das cotas-  contribuíram para o exponencial aumento da desigualdade racial no Brasil e um 

obstáculo insuperável na mobilidade social dos negros, apresentou números esclarecedores para 

compreendermos a dimensão do problema: “em 2008 nas faixas etárias de brancos maiores de 18 anos de 

idade, havia 20,5% de estudantes universitários e nas faixas etárias de negros maiores de 18 anos, só 7,7% 

de estudantes universitários” (p.11).  
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públicos federais, não tendo esta legislação enfrentado oposição encrespada e duradoura 

como a anterior. Ora, “at this point, the resistance against affirmative action was much 

less visible than in the previous twenty years, when the first debates about quotas in public 

universities had started” (Araujo, 2017, p. 172). 

Embora componham a maioria da população no Brasil, os afro-brasileiros continuam a 

ser social e economicamente excluídos. Os indicadores sociais confirmam que a 

população brasileira descendente de africanos é racialmente discriminada e socialmente 

marginalizada (Araujo, 2017). Não surpreende que formas de melhorar as condições de 

vida destas comunidades tenham sido procuradas através das reparações e/ou via ações 

afirmativas. Como bem assinala Petrónio Domingues, enquanto desafio à distorções de 

origem racial no Brasil, e inserido nas lutas pela ampliação da cidadania, o debate “acerca 

das ações afirmativas da qual as políticas de reparações fazem parte, entrou 

decididamente na ordem do dia. A novidade que isso representa na história do Brasil é 

a projeção do racismo como problema público.” (Domingues, 2018, pp. 357-358)191.  

Atente-se que quer no caso dos EUA quer do Brasil, as exigências dos afrodescendentes 

 
191 Em sentido divergente, contra a instituição de cotas raciais no Brasil, Celia Marinho de Azevedo, afirma 

que a opção política de cota racial tem o eufemismo de “ação afirmativa”, vendo na introdução de cotas 

uma “medida de classificação racial pelo Estado com vistas a estabelecer um tratamento diferencial por 

raça, ou, para sermos mais claros, os direitos de “raça”(…)Não se pode pretender combater o racismo 

com a racialização oficial da população” (Azevedo, 2004, p. 235). A autora acrescenta que muitos dos que 

defendem a cota racial invocam que é medida de emergência temporária. Porém, insiste que não se pode 

“convocar oficialmente a população para ela definir-se em termos de raça negra/branca, em termos de 

usufruto de direitos para um belo dia decretar a todos: “esqueçam a raça, ela não passa de uma 

invenção”” (ibidem). Este posicionamento de Celia Azevedo assenta no facto da autora invocar que o 

racismo não deriva da existência de raça, antes cria a própria raça. Quanto a nós, esta perspetiva remete-

nos para a daqueles que negando veemente a existência de raça -que efetivamente apenas  é (o que não é 

pouco) uma construção social- , tornam-na uma espécie de expressão maldita, para depois lhe reconhecerem  

efeitos, como o preconceito que se repercute, no quotidiano dos grupos sujeitos a processos de racialização, 

através de práticas discriminatórias: bem entendido, o racismo! Consideramos importante a desracialização,  

sobretudo, das práticas, mais do que do discurso. E se o ideal seria começar por desracializar discursos, por 

vezes, são necessários instrumentos que acelerem processos que de outro modo dificilmente se 

modificariam. Ainda que concedêssemos na correção dos seus argumentos, afinal em que é que o 

entendimento teórico da autora contribui para solucionar a enorme desigualdade que objetivamente se 

verificava no acesso ao ensino superior entre brancos e negros, antes da imposição de cotas raciais? A ideia 

de raça, por muito que nos desagrade, existe no dia a dia das pessoas comuns, aquelas que não leem artigos 

científicos e, nesta medida, o problema não se situa tanto em aferir a existência de raças antes no sentido 

que se dá ao termo. E o combate às consequências do racismo, como a discriminação, especialmente aquela 

que decorre de subalternização de determinado grupo ao longo de séculos, como os afrodescendentes ou os 

indígenas, não se pode conformar apenas a que, obsessivamente, nos fixemos na não utilização no discurso 

de conceitos “malditos” ou proibidos. Antes pode e deve passar, designadamente, pelas ações afirmativas, 
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por reparações provieram (e provêm) da sociedade civil, de movimentos organizados e 

têm como demandados instâncias federais e estatais e, no caso dos EUA, adicionalmente 

empresas privadas. Não é acessório aqui recordar que, aspeto previamente desenvolvido, 

o governo federal e estados norte-americanos (particularmente os do sul dos EUA) na era 

do pós-emancipação dos escravos viriam a instituir legalmente a segregação racial dos 

negros que se prolongaria até 1964. No caso do Brasil também se deverá ter em conta, 

que o Estado brasileiro publicou a lei de 1831 que aboliu o tráfico de escravos, e como 

oportunamente explanamos, o governo brasileiro foi complacente com o seu não 

cumprimento  até pelo menos 1850, quando publicou a segunda lei que aboliu o tráfico. 

Olhando apenas para o período que intermediou as duas leis os africanos que entraram no 

Brasil como escravos eram desde 1831, para efeitos da legislação brasileira, pessoas 

livres! Quer no caso dos EUA quer do Brasil estes fundamentos poderiam ser 

singularmente aduzidos na abordagem das reparações, no caso dos EUA, a discriminação 

racial, exclusão social e violência sobre os afroamericanos na época de Jim Crow até 

1964. Particularismo do caso brasileiro, é existir argumento objetivo que se prende com 

a existência, desde 1831, de legislação que efetivamente estipulava a ilegalidade do 

tráfico de escravos e perante a qual o Estado brasileiro foi omisso na sua implementação.  

Em ambos os casos – distintos de outros em que os intentos reparatórios visam Estados 

estrangeiros– não nos parece inusitado que sobre esses Estados possa impender a 

possibilidade de responsabilização. Contudo, é transversal aos movimentos pro 

reparações, quer nestes dois países quer noutros locais, não se concentrarem nas suas 

especificidades decorrentes da abolição ou pós abolição da escravidão, antes juntarem a 

esses outros fundamentos, que fazem prevalecer, como a escravidão, o tráfico de 

 
que não são um eufemismo antes uma solução pragmática para um problema dificilmente resolúvel de outro 

modo. Com o devido respeito pelos esforços teóricos de académicos experientes, parece-nos que será 

olhando para o que a realidade é, e não para o que gostaríamos que ela fosse no plano ideal e dos princípios, 

que a formulação de uma teoria em ciências sociais deve partir, se pretende dar resposta a um problema. 

Sublinhe-se que a historiadora Hebe Mattos, em 2006, veio afirmar que não acreditava que as políticas 

afirmativas “estivessem inaugurando uma nova identificação pela raça e pela cor, como se ela nunca 

tivesse existido” (Abreu, Mattos, Dantas, 2010, p.33). Aliás, através de evidência produzida em 

investigação histórica aquela autora procurou mostrar que “a raça/cor como estigma e identidade ligados 

à memória da escravidão antecederam, no Brasil, o discurso científico racista” (ibidem). 
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africanos, insistindo na criminalização na atualidade de atos praticados há séculos, o que 

manifestamente é contraproducente para a discussão desta temática.  

 No tocante às iniciativas nas Caraíbas que buscam reparações, impõe-se que 

examinemos os esforços encetados pela Comunidade de Países das Caraíbas 

(CARICOM192). Desde 2013, a maioria dos países que compõe aquela comunidade, 

constituíram uma comissão coordenadora para as reparações (Caricom Reparations 

Comission - CRC), participando da iniciativa doze dos Estados que integram aquela 

comunidade, a saber: Jamaica, Barbados, Trinidad e Tobago, Antígua e Barbuda, 

Bahamas, São Vicente e Granadinas; Belize; Saint Kitts and Nevis, Santa Lúcia, 

Dominica, Guiana, Suriname, tendo cada país criado a sua respetiva comissão.193 A 

Comissão de Reparações da CARICOM firmou como objetivo genérico: 

 “Establish the moral, ethical and legal case for the payment of Reparations by 

the Governments of all the former colonial powers and the relevant institutions of 

those countries, to the nations and people of the Caribbean Community for the 

Crimes against Humanity of Native Genocide, the Trans-Atlantic Slave Trade and 

a racialized system of chattel Slavery.”194 

 

Para dar cumprimento àquela finalidade a comissão de reparações formulou documento 

designado de “CARICOM Reparations Justice Program” (CRJP), composto por um 

plano reparatório, concretizado em dez pontos. Em 2017 foi instituído o Centro de 

Investigação sobre Reparações na Universidade das Índias Ocidentais, dirigido por 

Verene Shepherd, historiadora jamaicana e ativista, o qual “seeks to build awareness and 

conduct research that will advance the claim for reparation for native genocide, African 

 
192 A CARICOM, instituída em 1973, é uma organização intergovernamental regional composta por quinze 

Estados membros e cinco membros associados, agrupando Estados que são considerados países em 

desenvolvimento. Neste grupo de países, no seu conjunto com cerca de 16 milhões de habitantes, ressalta 

a diversidade étnica e cultural composta por afrodescendentes, indianos, chineses e europeus (Caribbean 

Community. Who we are. Disponível em: https://caricom.org/about-caricom/who-we-are ,acesso em 12-7-

2019). O Suriname e Guiana, países territorialmente diminutos apresentam, em resultado da época da 

colonização por holandeses e ingleses, expressiva diversidade étnica para a sua dimensão e diferentemente 

dos demais países sul-americanos têm como idiomas o neerlandês no caso do Suriname e o inglês no caso 

do Guiana. Embora geograficamente façam parte da América do Sul são membros da CARICOM, pois, 

culturalmente consideram-se integrados nas Caraíbas. 
193 Caricom Reparations Commission. About us. Disponível em: http://caricomreparations.org/about-us/, 

acesso em 12-7-2019 
194  Caricom Reparations Commission. About us. Disponível em http://caricomreparations.org/about-us/, 

acesso em 12-7-2019 

https://caricom.org/about-caricom/who-we-are
http://caricomreparations.org/about-us/
http://caricomreparations.org/about-us/
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enslavement, deceptive indenture, colonialism and its legacies, in support of the 

CARICOM and Global Reparatory Justice Movement”195. 

 Importante destacar que, diversamente dos casos que vimos nos EUA e Brasil, a 

Comissão de Reparações da CARICOM abrange no seu programa como beneficiários das 

reparações “the region’s indigenous and African descendant communities who are the 

victims of Crimes against Humanity (CAH) in the forms of genocide, slavery, slave 

trading, and racial apartheid.” Também no trecho citado fica visível o argumento 

principal que, reiteradamente, utilizam para sustentarem o seu programa de reparações: 

os crimes contra a humanidade, que dizem ter sido, perpetrados pelas antigas potências 

colonizadoras. Segundo o folheto daquele Centro de Investigação sobre Reparações, as 

nações a serem demandadas são as nações europeias “engaged in slavery, the Trans-

Atlantic Slave Trade and native genocide and whose citizens and economies benefitted 

from the heinous trade. These are: The United Kingdom, Denmark, The Netherlands, 

France, Spain, Portugal, Norway and Sweden”196. As reivindicações do grupo de Estados 

da CARICOM são concretizadas, como aludimos, num plano programático de dez pontos, 

a saber: “1- Full Formal Apology; 2- Repatriation; 3-Indigenous People Development 

Program; 4-Cultural Institutions; 5- Public Health Crisis; 6- Illiteracy Eradication; 7- 

African Knowdledge Program; 8- Psychological Rehabilitation; 9- Technology Transfer; 

10- Debt Cancelation”197.  

O programa de reparações da CARICOM reflete, no fundamental, a junção de várias 

componentes: de reconciliação, através das desculpas (Formal Apology) solicitadas, 

memorialização, por meio de programas que potenciem o conhecimento do passado 

africano e das populações indígenas caribenhas, assim como uma vertente afeta ao direito 

ao desenvolvimento que consideram ter sido posto em causa pelo colonialismo das 

potências europeias naquela região. E esta associação de reparações com o direito ao 

 
195 Centre for Reparation Research. About us. Disponível em: http://www.reparationresearch.org/about/ 

(acesso em em 13-7-2019) 
196 ver Anexo VII 
197Para ver com mais detalhe em que consiste cada um dos pontos ver 

http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/  (consulta em 16-7-2019) 

http://www.reparationresearch.org/about/
http://caricomreparations.org/caricom/caricoms-10-point-reparation-plan/
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desenvolvimento ficou clara no discurso proferido por Shepherd em 2015198, então, na 

qualidade de membro do Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Pessoas Descendentes 

de Africanos (Working Group of Experts on People of African Descent -WGEPAD), na 

alçada da Comissão de Direitos Humanos da ONU199, aquando da sua 16ª reunião. Aí, a 

ativista, remetendo várias vezes para a declaração final e respetivo programa de ação da 

Conferência da ONU realizada em Durban em 2001, que mais à frente analisaremos, 

estabelece conexão entre colonialismo e subdesenvolvimento. Nessa declaração indica os 

dez pontos do programa de ação da CARICOM, uma vez que determinam a base para as 

negociações com os Estados visados, deixando claro que “[what] is required is a 

recognition that development is a right and that it can end poverty. Such a recognition 

would be part of that reparatory justice that activists in Africa and the African Diaspora 

are seeking” (Shepherd, 2015, p.6, subl. nosso). Num discurso que destaca a importância 

que a transferência tecnológica (um dos pontos do plano de ação) terá para a região das 

Caraíbas, acrescenta que os esforços da CARICOM pelas reparações têm como aspeto 

central o direito ao desenvolvimento. (ibidem). Hilary Beckles, presidente da Comissão 

de Reparações da CARICOM, enfatiza  que se trata de um processo de reparação que não 

pretende ter componente de confrontação porque tal impede que se prossiga a 

reconciliação que é, segundo o autor, parte determinante no processo. Desse modo, 

“reconciliation(…)is the necessary outcome of the claim for reparations, seeking as it 

does to establish a spirit of mutual respect and obligation between the British state and 

the descendants of enslaved Africans who continued to be victimized a century after 

legislative emancipation in 1838” (Beckles, 2013, p. 22). Beckles considera que a 

reconciliação deverá ser a ideologia dominante no século XXI e, nesse seguimento, “[t[he 

reparation discourse seeks to foster and facilitate this process. It does not seek the 

 
198 ver Anexo VIII 
199 Regressaremos ao “Working Group of Experts on People of African Descent” quando analisarmos as 

consequências da conferência da ONU realizada em Durban em 2001, uma vez que foi do plano de ação 

incluído na declaração final dessa conferência que surgiu o WGEPAD. Ver também  United Nations 

Human Rights Office of the High Comissioner. Working Group of Experts on People of African Descent. 

Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx (acesso em 

20-7-2019) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx
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aggravation of an already tense and divisive consciousness” (ibidem, p.23).  

Todavia, não podemos deixar de considerar contraditório dar-se primazia a um processo 

de reparação reconciliador, apresentado, por isso, como flexível, considerando os dez 

pontos apresentados como princípio de base negocial e, simultaneamente, sustentarem o 

seu discurso sobre reparações na ideia de crime contra a humanidade (estratégia comum 

a outros movimentos fora das Caraíbas). Esse enquadramento limita a capacidade 

negocial da CARICOM, porque crime vem associado à discussão de culpa e posterior 

punição, e obriga a que a discussão se transfira automaticamente para o plano jurídico e 

judicial, que necessariamente determinará se os factos se subsumem num tipo legal de 

crime, sendo o grau de culpa elemento imprescindível nessa indagação. Por conseguinte, 

os Estados acossados por esse tipo de discurso não encontram nele a reconciliação como 

ponto de partida pretendida pela CARICOM, antes provocação e, de algum modo, laivos 

de um “ajuste de contas” pelo passado. Ao enquadrarem a causa das reparações  no crime 

contra a humanidade cerram à partida a via extrajudicial de entendimento. Acresce que, 

e não sendo este o lugar para tecermos as considerações que mereceriam ser feitas a 

respeito, há um equívoco evidente em designar de crime algo que efetivamente não o era 

no passado, ainda que existissem vozes que, pela argumentação moral, e como 

previamente também mencionamos, reprovavam a escravatura e o tráfico. Assim se 

compreende que ao tempo dos abolicionismos, a legislação dos vários ordenamentos 

jurídicos tenha ilegalizado primeiro o tráfico e depois a escravidão, tornando assim, sob 

o ponto de vista do direito, ilegais práticas que antes eram juridicamente aceitáveis. 

Independentemente do ordenamento jurídico, e desde que estejamos no quadro de um 

Estado de direito democrático, a lei penal jamais poderá ser retroativa, apenas 

excecionalmente nos casos de ser mais favorável para o perpetrador do crime. Não 

estamos perante a exceção e ao existir lei que preceitue no presente, retroativamente, que 

o tráfico negreiro e escravidão do passado constituem crimes contra a humanidade é 

juridicamente um “nado morto” e, apenas, poderá dever a sua existência a razões que 
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nada têm a ver com o direito, antes com a retórica e oportunismo político200. 

A exigência de reparações, face aos outros dois casos que analisamos de movimentos e 

iniciativas nos EUA e Brasil, tem aqui a particularidade, como sublinhamos, de provir de 

Estados e não diretamente da sociedade civil, ainda que os membros da CARICOM 

realcem que representam os anseios das populações dos seus países. Segundo Beckles, 

“Caribbean governments are well placed to represent a collective case on behalf of the 

descendant citizens of enslaved Africans and Native people” (Beckles, 2013, p.166). 

Ainda que a iniciativa da CARICOM especifique outras nações como visadas, de acordo 

com o presidente da Comissão de Reparações da CARICOM, o historiador Hilary 

Beckles201, essas exigências deverão ser dirigidas primeiramente contra o Inglaterra, já 

que o papel do Estado britânico não se limitou à administração regulatória e fiscal da 

escravatura. Relativamente à estratégia de demandar Estados Beckles (2013) justifica 

com o facto do “state was also engaged directly in the slave system as an important 

 
200Ora, lei com essa característica materializou-se em França, a Loi n° 2001-43421 21 mai 2001, aprovada 

pela Assembleia Nacional Francesa, e que no seu art. 1º reconheceu o tráfico negreiro e a escravidão 

atlânticos como crimes contra a humanidade, ficando conhecida como  Lei Taubira (apelido da deputada 

da Guiana Francesa, Christiane Taubira, que introduziu o projeto lei) (Legifrance Le service Publique de la 

Diffusion du Droit. Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage 

en tant que crime contre l'humanité. Disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000405369, acesso em 20-7-

2019.  

A promulgação e publicação desta lei ocorreu, exatamente,  no ano em que se realizaria, entre o final de 

agosto e início setembro, a Conferência das Nações Unidas de Durban de 2001, onde França na sua 

declaração se apresentou como reduto de reserva moral perante os demais países europeus, ali presentes, 

com passado escravista e colonizador (ver Anexo XI ). A mencionada lei estipula também que os programas 

curriculares nas escolas devem atribuir mais destaque à questão da escravidão e tráfico, assim como às 

investigações históricas nessa esfera. Que estes aspetos sejam consagrados na lei não nos parecem ser 

suscetíveis de censura, e consideramos que, neste segmento, este tipo de “lei memorial” poderá 

eventualmente constituir-se, se implementada na prática, como reparação simbólica. Contudo, na parte que 

criminaliza factos seculares que ao seu tempo eram legais – ainda que nos repugne essa legalidade com as 

nossas lentes contemporâneas- não podemos deixar de notar que precisamente através de iniciativas 

legislativas deste tipo, aparentemente benévolas em favor de uma memorialização radical do passado, 

corre-se o risco de descredibilizar as lutas que no presente se travam pelos efeitos que possam perdurar 

desse mesmo passado! A lei não pode nem deve ser instrumento de reescrita do passado e judicializar a 

história é um péssimo caminho! 
201 A proposta desencadeada por este grupo de países teve como pano de fundo o livro “Britain’s Black 

Debt: Reparations for Caribbean Slavery and Native Genocide”, publicado em 2013 pelo ativista e 

representante de Barbados, que viria a ser presidente da Comissão das Reparações da Caricom, Hilary 

Beckles. (Caricom Reparations Commission. About us. Disponível em: 

http://caricomreparations.org/about-us/,acesso em em 21-7-2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000405369
http://caricomreparations.org/about-us/
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investor and owner. (…) The reparations claim, then, should be a government-to-

government legal process in the first instance, with options to include those participating 

financial and social institutions that exist today as privileged beneficiaries” (p.163). O 

Estado inglês é perspetivado como demandado preferencial porque no auge do tráfico de 

escravos africanos, no século XVIII, foi  a Inglaterra a potência europeia que o dominou 

e, tendo sido mais eficiente do que as potências rivais, “it globalized this crime and was 

more effective in the enrichment process.” (ibidem, p.164).  

A reação dos Estados europeus visados por estas exigências tem sido a recusa de que haja 

fundamento para iniciar qualquer tipo de negociação (nomeadamente o Reino Unido) e 

indiferença ou ausência de resposta na generalidade dos casos ( Hall, 2018; Araujo, 2017; 

Beckles, 2013). Segundo Hall (2018), o facto da iniciativa da CARICOM não estar a 

surtir os efeitos pretendidos e vir esbarrando no silêncio por parte dos governos europeus 

contactados a iniciar processo de reparação, 

“provoked criticism from Pan-Africanists for its failure to challenge the system of 

racial capitalism with its global reach, and from those in the wider diaspora for 

the exclusive focus on harms done in the Caribbean. Many black people are 

suspicious of the whole enterprise, may white people think that there is no reason 

to saddle them with responsibility for things they did not.” (p. 10).  

 

Porém, não são apenas críticas vindas de pan-africanistas que idealizam a obtenção de 

reparações através de um movimento à escala global, unificador da diáspora africana, 

mesmo não sendo cognoscível o modo como concretamente o pretendem realizar. A 

diáspora africana no mundo ocidental está difundida por sociedades geográfica e 

culturalmente distintas, com governos com “agendas políticas” não convergentes, ainda 

que no passado a escravidão de africanos tenha, de facto, sido característica comum em 

muitos desses territórios. No interior da CARICOM é já audível algum desconforto com 

o desfasamento entre os objetivos preconizados para as reparações e a dedicação dos 

Estados caribenhos à questão, considerando as declarações que em julho de 2019 a 

própria Verene Shepherd, das mais entusiastas ativistas e, recordamos, diretora do Centro 

de Investigação de Reparações associado à iniciativa da CARICOM. De acordo com 

notícia de imprensa das Bahamas, Shepherd realizou uma apresentação sobre o tema 
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“Reparation. Righting Colonial Wrongs  and Their Legacies in the Caribbean”, no 

âmbito do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas para os objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Nesse fórum, reafirmando a questão primordial do 

desenvolvimento, como já tinha feito em 2015, defendeu que no caso dos países da 

CARICOM “governments demand for reparation to former colonial governmments that 

is framed within the development paradigm must be intensified and pursued 

intentionally”. Assume, então, um tom mais crítico quando alude ao empenhamento dos 

vários governos da CARICOM, que em 2013 se tinham comprometido em matéria de 

reparações. Refere que se houve um tempo em que as ações dos “Caribbean Regional 

Heads energised and in some cases re-energised flagging reparations movements around 

the world; yet today the disappointment with these same heads who do not even speak 

about reparation on the international stage as they use to do between 2013 and 2015, is 

palpable.”202 

No entanto há que registar, pese o momento menos promissor que este movimento pelas 

reparações dos Estados caribenhos parece atravessar, um primeiro compromisso, em linha 

com a proposta de reparações explanada no plano de dez pontos, por parte -não de um 

Estado- mas de uma entidade privada, a Universidade de Glasgow, que no passado teve 

envolvimento lucrativo no tráfico de escravos africanos. A universidade escocesa, após a 

condução de inquérito interno, apurou a sua ligação ao comércio negreiro e os proventos 

que dele diretamente beneficiaram a universidade, segundo aquele relatório em cerca de 

“£200m in today’s money”. “ The report’s findings, though, carry profound implications 

far beyond the cloistered spaces of this 546-year-old university. The unrelenting and 

forensic detail of the study also raises questions about how the wealth of the city of 

Glasgow and other parts of Scotland was derived.”203. Assim, disponibilizou-se, após 

negociações com o representante da Comissão de Reparações da CARICOM, Hilary 

Beckles, a lançar um programa de justiça restaurativa. É a primeira vez que uma entidade  

europeia pede desculpas pela sua participação no tráfico de escravos e, ao mesmo tempo, 

 
202 Adderley, M. (2019, 16 de julho) 
203 Mckenna, K. (2018, 22 de setembro) 
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se compromete num processo de reparação material, que não apenas simbólico. Para o 

efeito, foi assinado acordo no qual se prevê que a Universidade de Glasgow coopere 

através de um fundo de desenvolvimento tecnológico com a Universidade das Índias 

Ocidentais (The University of the West Indies). Para concretizar este plano, 

“the university [of Glasgow] giving £20 million to fund development research, 

which will be carried out by both universities  over the next two decades. The 

money will be used to create a jointly-owned and managed institution, to be called 

the Glasgow-Caribbean Centre for Development Research. The Centre will target 

and promote solutions to Caribbean development problems in areas such as 

medicine and public health, economics and economic growth, cultural identity 

and cultural industries, and other 21st century orientations in Caribbean 

transformation, officials said in a release.”204 

3.1.2 A influência do(s) pan-africanismo(s)                                                                                                                  

 Os movimentos que vêm exigindo reparações, e que referimos anteriormente, 

assim como as iniciativas que nesse domínio ocorreram no continente africano, que 

abordaremos na secção seguinte, reportam-se frequentemente à ideia de África Global e 

aos ideias pan-africanistas como parte integrante do seu discurso.  

Na base deste ascendente está a tradição pan-africanista originária das comunidades 

dispersas na diáspora africana que  partilham “multilayered relations that connect them 

to a ‘homeland’, including the notion of a common struggle and a deep-rooted ideology 

about ‘blackness’ entrenched in Pan-Africanism” (Falola, Essien, 2012, p.1). No entanto, 

há que considerar no pan-africanismo as suas derivações e divergências internas para 

aferir da sua real capacidade de trazer coerência agregadora aos vários movimentos pelas 

reparações, quer no passado quer no presente. 

 O pan-africanismo (ou, em bom rigor, atendendo à polimorfia de que se revestiu, os pan-

africanismos) nasceu no início do século XX sendo um movimento diaspórico africano, 

gerado e dinamizado fora de África. Na sua essência, aquando da seu nascimento na 

América anglo-saxónica, exprimia a “manifestação de solidariedade fraterna entre todos 

os africanos, entendidos de modo lato com os africanos e as gentes de ascendência 

africana naturais das Antilhas Britânicas e dos EUA” (Amorim, 2010, p. 105). A 

 
204 Anónimo (2019, 5 de agosto). Ver também Campsie, A. (2019, 1 de agosto).  
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primeira conferência pan-africana decorreu em Londres em 1900 promovida por um 

advogado de Trinidad e Tobago, Henry S. Williams. Após a I Guerra Mundial a ideia de 

pan-africanismo foi ampliada pelas contribuições de Georges Padmore e W.E.B. Dubois, 

tendo, então, como alvo o colonialismo e as lutas pela independência nacionais. 

Consideravam que “a luta de um povo para sua independência nacional reforçava a luta 

dos outros e vice-versa (…)Ou seja, o regime colonial deveria ser combatido em conjunto 

e não isoladamente.” (Munanga, 2016, p.111). Kabengele Munanga distingue pan-

africanismo de negritude, considerando que “negritude [era]posição intelectual e o pan-

africanismo, posição política, [que] convergiam ao afirmar respectivamente que todos 

os africanos tinham uma civilização comum e que todos os africanos deveriam lutar 

juntos.” (ibidem). Há, no entanto, quem não distinga pan-africanismo de negritude, 

acentuando a multiplicidade de vertentes pan-africanistas e fazendo equivaler a negritude 

ao pan-africanismo intelectual, distinguindo-o do pan-africanismo rácico e do pan-

africanismo político (Amorim, 2010, p. 107). Seguindo este posicionamento, podemos 

distinguir três correntes no interior do pan-africanismo que correspondem a um processo 

evolutivo. Em primeiro lugar, em termos cronológicos, o pan-africanismo rácico, que teve 

como líderes (e também opositores) Marcus Garvey e W.E.B Du Bois, fazendo este 

último a transição do pan-africanismo rácico para o pan-africanismo político. O pan-

africanismo rácico tinha o objetivo de agregar todos os negros enquanto nação una, sendo 

o regresso ao continente africano, com o movimento “back to Africa” encabeçado por 

Marcus Garvey, uma forma de contrapor ao poder branco um poder negro (Amorim,  

2010). Não devemos esquecer, e como reiteradamente salientamos, à época de Garvey os 

EUA viviam a segregação racial legalizada e o regresso a África mais do que uma ideia 

romântica, representava a fuga possível a um regime violentíssimo, que não permitia que 

os negros tivessem perspetivas de integração na sociedade e que se iniciara no pós-

emancipação dos escravos.  

Destrinçando o pan-africanismo político encabeçado por W.E.B. Dubois, após afastar-se 

da visão fraturante entre negros e brancos de Garvey, há que apontar o contexto em que 

o mesmo se desenrolou. Estávamos, já, na fase dos movimentos de libertação nacional 
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das colónias, nos anos 50 e 60 do século XX. Ora, segundo Amorim (2010), o pan-

africanismo nesta dimensão política é sobretudo uma “reivindicação concreta de 

promoção social e política que viria a adquirir diferentes matizes na América e em África, 

ganhando no segundo continente um carácter étnico exclusivista – ‘África para os 

africanos’(…) que anuncia a doutrina anticolonial que emergiria na Conferência de 

Bandung” (p.105).  

Finalmente, olhando para o pan-africanismo intelectual devemos dizer que, quer 

autonomizemos ou não a negritude do pan-africanismo ou a incluamos no pan-

africanismo intelectual, o seu surgimento deu-se nas décadas de 1930 do século passado, 

em França, “entre estudantes negros da diáspora, especificamente das Antilhas francesas 

e da África colonizada” (Munanga, 2016, p.114). A negritude assentava, pois, no 

princípio de que as civilizações africanas tinham sido descaracterizadas pelo colonialismo 

europeu e que só através do regresso às raízes étnicas e culturais africanas é que poderiam 

resgatar a sua herança sociocultural (Amorim, 2010). Termo cunhado por Aimé Césaire, 

teve na sua fase inicial um caráter cultural e pretendia contrariar a política de assimilação 

dos descendentes de africanos na cultura europeia (Domingues, 2005). Na conceção de 

Césaire, negritude implicava três aspetos essenciais: a assunção de ser negro, a sua 

identidade, história e cultura específica (ibidem). Historicamente o movimento da 

negritude teve como figuras chave Aimé Césaire e Léopold Senghor. Também no interior 

do próprio movimento da negritude há vertentes opostas. Designadamente, como 

destrinça Amorim (2010)  “enquanto Aimé Césaire, de formação marxista, evidenciava 

aspetos culturais, ligando-se por esta via aos movimentos de ‘descolonização 

revolucionária”, Léopold Senghor, um católico socialista, sublinhava o conteúdo 

político da Negritude traduzido num conceito de ‘descolonização evolutiva’” (p. 107). 

Alguns autores do pan-africanismo intelectual mais radicalizado, como o revolucionário 

Franz Fanon, fizeram equivaler a evolução do Terceiro Mundo ao quadro da luta de 

classes e, por isso, o Terceiro Mundo estaria historicamente orientado para o progresso e 

libertação (ibidem).  

Outro tipo de pan-africanismo podemos deduzir do senso conciliador de Amílcar Cabral, 
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que percebeu os riscos de alguns dos princípios do pan-africanismo contribuírem para 

uma deriva racial. A moderação de Cabral fica clara nas suas declarações a respeito da 

luta pela libertação nacional da Guiné Bissau não ser contra os portugueses ou contra os 

brancos, sendo a  sua preocupação “not to indulge in the debate of colouring Pan-

Africanism; otherwise he chose to define the national liberation struggle as a cultural 

factor, since it was a demonstration of the peoples ability to retrace their paths in history” 

(Lopes, 2014, pp. 3-4). 

 Sucede que no continente africano aquando das lutas pela independência, e sob a 

égide do pan-africanismo, tentou-se construir uma unidade política entre os países 

libertados do jugo colonial. Porém, esse ideal de unificação continental fracassou, 

resultando na atomização “de unidades nacionais”, ocorrendo secessões como do Catanga 

em relação ao ex-Congo Belga, ou do Biafra em relação à Nigéria. Também a ideia do 

movimento dos não alinhados no continente tornou-se dispersa (Amorim, 2010, p.107). 

A perspetiva de Fernando Amorim reforça que maioria dos Estados africanos no pós-

independência recorreram “a messianismos ideológicos, isto é, a ‘representações 

literárias da sociedade desejável’ que eram contudo estranhos à realidade africana e à 

autenticidade africana que reclamavam perseguir” (ibidem). Não se pode perder de 

vista, pois, que o(s) vários pan-africanismos são realidades ideológicas nascidas fora de 

África e pensadas por intelectuais na diáspora africana que viviam numa realidade sócio 

cultural muito diferente daquela que caracterizava o continente africano. No pan-

africanismo, nas várias formas que assumiu, a ideia de unificação de africanos com os 

afrodescendentes na diáspora implicava a transposição de modelos de sociedade 

conforme intelectualizados na diáspora, inadequados às “muitas Áfricas dentro de África” 

que caracterizavam o continente africano, já no tempo pré-colonial. Decorre que em si 

mesmo o pan-africanismo não conseguiu (eventualmente impossibilidade relacionada 

com uma utopia afeta a específicos contextos históricos) ser uma ideologia homogénea, 

una, sem dissidências. A polissemia contrastante das ideologias que, como vimos, 

constituem o pan-africanismo dificilmente pode ter uma vocação agregadora dos 

movimentos de reparações, que ao reportarem-se à sua realidade societária convocam 
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também, como mencionamos, “África Global”.  

Com efeito, os vários movimentos pelas reparações recorreram e continuam a recorrer, a 

esta mitificação do pan-africanismo, afirmação de uma ideologia em retalhos, para 

atribuir coesão ao movimento das reparações. Não admira, por isso, a dificuldade de 

encontrar um enquadramento com um denominador comum entre diáspora(s) africana(s) 

e continente africano no domínio das reparações. E isso sucede porque se reputa como 

aglutinador algo que, na sua essência, não é uno, o que não significa, contudo, que não 

possam ser encontrados pontos de ação e afirmação conjunta sobre a questão das 

reparações entre a diáspora africana e o continente africano. Porém, nos movimentos 

atuais pelas reparações, o valor do conceito de pan-africanismo parece desempenhar 

função meramente simbólica, como um catalisador emocional para vincular as 

comunidades africanas na diáspora a uma memória afetiva, ainda que difusa, de uma 

África ancestral de onde todos os afrodescendentes e africanos procedem. E desse modo, 

cimentar a força dos movimentos, especialmente no caso, como nas Caraíbas, em que é 

dinamizado por Estados contra outros Estados, com muitas dificuldades de trazer até si a 

sociedade civil.  No que concerne ao continente africano não consideramos plausível que, 

coevamente, o pan-africanismo esteja enraizado entre os africanos comuns (como, afinal, 

no passado também não esteve, ainda que aí as ideologias pan-africanistas fossem içadas 

nas lutas de libertação nacional e no pós-independência dos colonialismos europeus). 

Cremos que o pan-africanismo foi sobretudo cultivado pelos movimentos de libertação 

nacional e líderes políticos, exigindo um mínimo de politização por parte dos seus 

intervenientes. Na verdade, considerando o parco desenvolvimento das sociedades civis 

africanas não é crível que o pan-africanismo esteja presente na consciência de cada 

africano que têm, na sua maioria, preocupações bem mais prosaicas como a sobrevivência 

em sociedades onde imperam a pobreza e os conflitos bélicos. 

3.2 Os países africanos perante as reparações 

Somente no início dos anos noventa do século XX a matéria das reparações ganhou relevo 

no continente africano pela ação da Organização da Unidade Africana (OUA, sucedendo-

lhe a União Africana- UA- em 2002). Para o despertar da discussão das reparações 
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naquele continente contribuiu o contexto do fim da guerra fria, em 1991.  

Aliás, ainda ao tempo da bipolarização do mundo em resultado da tensão daquele conflito, 

na Conferência de Bandung, em 1955, já os Estados asiáticos, países africanos 

independentes, assim como movimentos de libertação, reuniram-se “num evento cuja 

principal mensagem situava-se no plano simbólico: uma significativa parcela da 

Humanidade antes marginalizada mostrava a consciência de seu papel e fazia ouvir a 

sua voz.” (Bissio, 2015, p.62). Naquela conferência, os participantes deixaram claro que 

não se reviam na bipolaridade do mundo dividido em blocos (o bloco ocidental liderado 

pelos EUA e o bloco de leste liderado pela União das Repúblicas Soviéticas- URSS) e, 

aí, adotaram as bases políticas para o Movimento dos Não Alinhados205, que seria 

oficialmente criado, em 1961, na Jugoslávia. Assim, “o ‘espírito de Bandung’ marcou o 

processo de libertação do mundo colonial e mostrou o caminho para a inserção 

internacional do Movimento dos Países Não Alinhados” (ididem, p.63). Nesta sequência, 

finda a Guerra Fria, os jovens países africanos procuraram, na década de noventa, afirmar-

se no novo contexto geopolítico mundial procurando fazer ouvir a voz marginalizada do 

continente africano no mundo, reforçando essa afirmação internacional com a sua 

inserção na ONU.  

Sucede que seria em torno de um ideal de unidade entre países africanos, e através da 

OUA – afinal, a materialização institucional do pan-africanismo no continente africano, 

criada em 1963-, que aquela voz procuraria ser ouvida. A iniciativa em matéria de 

reparações,  no início da década de noventa daquele século,  desencadeada pela OUA 

deve, pois, ser compreendida no enquadramento exposto e como reflexo de autoafirmação 

 
205 O Não-Alinhamento deve ser entendido como “a rejeição da guerra fria e da política de blocos por 

parte dos países do Terceiro Mundo (ex-colonizados e dos que se situam à margem da esfera de influência 

e de “colonização política”)” (Ostellino, 1998, p.812). Deste modo, o movimento dos Não-Alinhados é 

consequência histórica da guerra fria e da divisão bipolar do mundo que dela resultou e “é também a reação 

e a opção ético-política dos países, ex-colonizados frente à polarização e à radicalização das relações 

internacionais que se seguiu à Segunda Guerra Mundial.” (ibidem, p. 813). Todavia, Não-Alinhamento, 

então, amplamente acolhido no interior da ONU, foi mostrando, nas sucessivas conferências do movimento, 

nos anos setenta do século XX, desentendimentos que resultavam de distintos posicionamentos dentro do 

grupo: por um lado, os que se identificavam com “um Não-Alinhamento equidistante dos dois blocos (os 

chamados ‘amigos da paz’ chefiados pela Jugoslávia) e (…)um Não-Alinhamento comprometido com o 

anti-imperialismo, na clássica acepção marxista-leninista (liderados por Cuba)” (ibidem). Fratura de 

coesão que gerou crise no interior do movimento do Não-Alinhados. 
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-que enformou os discursos da época- do continente africano que procurava distanciar-se 

e sublinhar a rutura evidente com o passado de colonialismo a que fora sujeito e denunciar 

qualquer tentativa de ensaiar fórmulas de dominação análogas. 

 Especialmente na região da África Ocidental, a década de noventa foi pródiga em pedidos 

de desculpa solicitados aos países ocidentais envolvidos no tráfico de escravos e que 

colonizaram aquela região do continente, assim como pedidos de reparações com 

componente financeira, não meramente simbólicas. Não esqueçamos que, nessa época, a 

conjuntura da maioria dos países africanos caracterizava-se pelas enormes e, 

praticamente, não amortizáveis dívidas públicas e por uma intensa dependência de 

programas de ajuda ao desenvolvimento provenientes do mundo desenvolvido (Europa 

Ocidental e EUA). A discussão das reparações no continente africano ficará 

indelevelmente marcada pela estratégia da OUA e, subsequente, configuração que lhe foi 

dada pelos termos de referência propostos para atuação do Grupo de Pessoas Eminentes 

(GEP), que envidaria esforços para tornar as reparações uma realidade. 

Mas o alcance daquela configuração será ainda mais amplo, e irá repercutir-se na 

Conferência da ONU realizada em 2001 em Durban, nas reivindicações pelas reparações 

que foram solicitadas por países africanos e países da região das Caraíbas. A origem da 

discussão das reparações na Conferência de Durban encontra-se, assim, nas 

reivindicações daquele grupo de pessoas iminentes mandatado no âmbito institucional da 

OUA (Howard-Hassmann, 2004). 

3.2.1 A criação do GEP e atividade desenvolvida 

O movimento pelas reparações no continente africano foi institucionalmente gerado 

na organização internacional de Estados africanos, a OUA, em 1992, numa reunião em 

Abuja, na Nigéria, onde se constituiu o Grupo de Pessoas Eminentes (Howard-Hassmann, 

2004) tendo como membros doze cidadãos quase todos oriundos de países africanos ou 

da diáspora africana atlântica206.  

 
206 Faziam parte do grupo o historiador nigeriano J.F.Ade Ajayi; o professor egípcio Samir Amin; o 

congressista dos EUA e afroamericano Ronald Dellums, envolvido na luta anti-apartheid na África do Sul; 

o professor Josef Ki-Zerbo do Burkina Faso; Graça Machel, ativista moçambicana pelos direitos humanos  
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Para dar andamento à atividade do grupo foi elaborado, por Jide Owoeye, um conjunto 

de recomendações para a atividade do GEP. Nesse documento designado de 

Recommendations On The Proposed Terms of Reference for the Group of Eminent 

Persons207 é apresentada a génese do movimento, aliando-a a estratégias anteriores que 

visavam uma  ordem internacional mais equitativa, nomeadamente, a “Nova Ordem 

Económica Internacional” na década de 1970, que no documento é considerada 

antecedente da “reparations crusade.”. As reparações são encaradas num quadro que 

fomente o desenvolvimento através de “alternative strategies in this regard, rekindles the 

quest for reparations to Africans in the motherland and diaspora” (Owoeye, 1992, pp. 

1-2). Aqui fica visível que as reparações não visavam apenas os africanos, abarcando 

 
(que tinha sido primeira dama de Moçambique até à morte de Samora Machel em 1986, e à época do GEP 

era casada com Nelson Mandela); Miriam Makeba, cantora sul-africana; o historiador queniano Ali Mazrui 

(que então vivia nos EUA); o professor M.M’Bow, ex-diretor geral da UNESCO; Aristides Pereira, o 

primeiro presidente de Cabo Verde; o embaixador Alex Quaison-Sackey, ex-ministro dos negócios 

estrangeiros no governo de Kwame Nkrumah do Gana; o advogado e diplomata jamaicano Dudley 

Thompson. Para presidente do grupo foi nomeado Moshood K.Abiola, um abastado empresário muçulmano 

da Nigéria e entusiástico pan-africanista, que chegou a ser eleito presidente nigeriano em 1993, nunca tendo 

chegado a assumir o cargo (Beckles, 2013; Howard-Hassmann, 2004), na sequência da anulação das 

eleições presidenciais. Abiola foi mais tarde preso por traição, num ambiente de instabilidade política na 

Nigéria e de suspeição, não só em relação às atividades do próprio, como dos seus opositores da área militar. 

Em 1998, na data em que seria libertado Abiola é encontrado morto na prisão. Há ainda hoje muita 

especulação a respeito da sua morte, desta não ter sido por causas naturais como indica o relatório oficial. 

Segundo Hilary Beckles Abiola preconizava uma via de harmonia racial, justiça e reconciliação para um 

futuro melhor mas o diálogo das reparações, particularmente na conferência pan-africana de Abuja, em 

1993 dedicada exclusivamente a esse tema, “generated  hostility in the capitals of Europe”. E o autor 

acrescenta que “Abiola was targeted as ‘hostile to the West” even though he was a successful corporate 

millionaire who had worked closely with Western financial institutions” (Beckles, 2013, p.178). Não nos 

parece que os países ocidentais receassem a discussão das reparações ao ponto de tornar Abiola num “alvo”! 

Seja como for, Abiola, para uns herói, para outros vilão, para nós, que não apreciamos o radicalismo deste 

tipo de dicotomias, foi figura ambígua num contexto de lutas internas na Nigéria e que, provavelmente, terá 

visto na questão das reparações um modo de liderar e expandir o seu protagonismo e ambição política, a 

partir de um movimento  em torno das reparações e do discurso pan-africanista, no contexto histórico que 

referimos de afirmação do continente africano, movimento que, aparentemente, pretendia trazer unidade 

entre países africanos. Só assim se poderá perceber melhor que uma iniciativa desencadeada pela OUA, 

uma organização de Estados, tenha tido como principal impulsionador (e financiador) um indivíduo, o 

milionário nigeriano -e não a ação mais visível dos vários Estados-, sendo Abiola escolhido para presidir o 

GEP. Certamente que a OUA não angariando os fundos necessários, através dos Estados africanos, a 

maioria insustentavelmente endividados, que o projeto de reparações exigia transferiu esse desígnio para 

um homem (ou talvez desde o início tenha sido esse o plano), tornando-o no protagonista da demanda por 

reparações no continente africano, mas também arrastando essa demanda para a nebulosa em que se tornou 

a vida política daquele homem. Corroborando o que sustentamos sobre a centralidade da figura de M. 

Abiola naquele movimento de reparações está o facto de a partir da sua prisão e, posterior morte, a atividade 

do GEP praticamente ter desaparecido.  
207 ver Anexo IX 
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também a diáspora africana e realçando a visão pan-africanista. O documento atenta no 

contexto que já aludimos como propiciador para as exigências de reparações porque 

“Africans are to benefit from “peace dividend” that is generally expected to accompany 

the passing away of the Cold War, the quest for reparations (…)affords the most crucial 

test for African diplomacy during this period.” (ibidem). O documento referindo-se, 

depois, a antecedentes históricos das reparações a partir da I Guerra Mundial, argumenta 

sobre a causa que deverá legitimar as suas reivindicações: “many of the problems facing 

Africa and peoples of African descent today are products of the damage done by slavery 

and colonialism.” (ibidem, p.5). Em consequência, os danos provocados só poderão ser 

ressarcidos com a compensação apropriada em relação à “historic plunder of Africa by 

the West. Justice demands that this monstruous damage must be: 1-Acknowledged; 2-

Atoned for, and, 3-Redressed” (ibidem).  

Como fica patente, desde os trechos iniciais do documento, a linguagem utilizada não vai 

no sentido de reconciliação de comunidades africanas e da diáspora com o ocidente. Pelo 

contrário, está bem presente a ideia do “nós” e “eles”, designadamente, através da 

expressão, várias vezes usada no documento, “cruzada” pelas reparações. Evidentemente 

que este tom acintoso tem de ser lido atendendo ao enquadramento histórico que já 

aludimos. Da mesma forma, a ideia de pan-africanismo é diversas vezes aludida, como 

eixo aglutinador dos povos africanos com as comunidades afrodescendentes na diáspora, 

mas como já expusemos, sabemos das limitações do pan-africanismo como fator de 

aglutinação. Ainda assim, sucedem-se alusões como “the advocacy for reparations began 

among Pan Africanist world wide.” 

Este documento faz também elogio ao patrono africano das reparações, M. Abiola, que 

de acordo com o documento foi um dos pan-africanistas que aproveitou as suas conexões 

empresariais nos cinco continentes para “awaken fellow Africans worldwide to the idea 

of reparations” (ibidem, pp.5-6). Já na secção especificamente dedicada aos termos de 

referência para atuação do GEP, definem-se aí os objetivos que o grupo deverá alcançar, 

nomeadamente, determinar a extensão da exploração em África e sua diáspora que seja 

consequência da escravatura e colonialismo; determinar a exata responsabilidade nas 
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reparações; considerar e aprovar estratégias para obter reparações. (ibidem, pp. 10-11). 

As recomendações contêm cinco apêndices. No apêndice I referem-se definições do que 

se entende por escravo, tráfico de escravos, apenas mencionando o “triangular traffic in 

slaves from Africa to the British colonies in West Indies and America” (ibidem, p. 12) 

não incluindo, portanto, o tráfico negreiro bilateral, que também foi praticado pelos 

europeus. Aduz, na linha perfilhada por Eric Williams, que o “capitalism in Euro-

America received enormous stimulation from the slave trade” (p.13).  

Quanto ao tráfico de escravos africanos praticado por muçulmanos não é tido em conta. 

Aqui devemos reter que, por um lado, na época da elaboração das recomendações, era 

recente e traumático o passado de colonização europeia no continente africano. E por 

outro lado, seria também inconveniente aludir o secular tráfico de africanos pelos 

muçulmanos já que o grande “patrocinador” do movimento das reparações – M. Abiola 

– era muçulmano! No entanto, a questão do tráfico de escravos africanos pelos 

muçulmanos causou (e causa) incómodo nas justificações que foram sendo ensaiadas para 

se exigir dos europeus reparações e olvidar o tráfico de escravos pelos árabes que é, afinal, 

bastante anterior (e duradouro) à chegada dos europeus ao continente africano.  Ponto 

nevrálgico do apêndice I é a definição de reparações e a sua remissão para noções do 

campo jurídico, ainda que de forma vaga, o que se poderá compreender uma vez que se 

trata de documento de cariz orientador e indicativo. As reparações são, então, compostas 

por várias dimensões: “1- Acknowledgment of damage done 2-Atonement for such 

damage, and 3- Redress to halt the continuing implication of such damage; 4- 

Restitution.”(ibidem p. 14).  

Note-se que nos casos analisados relativamente aos movimentos de reparação na diáspora 

(nos EUA, Brasil, Caraíbas) há similitudes evidentes com esta proposta. Seguidamente a 

restituição, na linha adotada pelo documento, terá por base o enriquecimento sem causa 

ou o quase-contrato. Neste domínio, o documento limita-se a definir muito brevemente 

essas figuras jurídicas sem refletir a complexidade de que se revestem e a aplicação das 

mesmas às especificidades das reparações reivindicadas.  

Devemos realçar algo que também se destaca nas exigências de reparações da 
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CARICOM, que é a distinção que o documento orientador do GEP faz entre ajuda ao 

desenvolvimento e reparações. Por conseguinte, “Aid would refer to the transfer of 

resources in whatever form from developed countries to the less developed countries” e, 

distintamente, “Reparations could involve aid but goes beyond that concept to include 

other issues” (ibidem, pp.14-15).  

No apêndice II surge a especificação proposta quanto aos danos causados aos Estados 

africanos, nomeadamente devido à perda da população e, num misto de especulação com 

referências a W.E.B Dubois, o autor afirma que o efeito na civilização africana foi 

“[c]onservatively speaking, the entire slave trade cost Negro Africa 100,000,000 souls. 

And yet people ask today the cause of stagnation of culture in that land since 1600”. 

(ibidem, p. 17). Mais uma vez, o tráfico de africanos por muçulmanos não entra nestas 

contas, e as fontes para estas conclusões não são sequer citadas no documento. Dando 

continuidade à linguagem de confrontação afirma-se que, em segmento objetivamente 

etnocêntrico, “[b]efore the rape of Africa, African civilization was more advanced than 

the European civilization.” E foi devido à chegada dos europeus, “the continued 

development of the African civilization forecast in the fourteenth and fifteen centuries was 

prevented ans ‘turned backward into chaos, flight, and death’” (ibidem). Como 

expusemos no capítulo um, o tráfico de escravos africanos implicou, em larga medida, a 

cooperação e envolvimento ativo das elites políticas africanas e traficantes africanos, 

daquele tempo, com os europeus. Se os europeus se aproveitaram da disposição dessas 

elites para obterem o maior número de escravos possível e, naturalmente, o maior lucro é 

uma questão, à qual respondemos afirmativamente. Outra que não se pode deixar de 

trazer, se quisermos ver o quadro completo e não parte dele, é que esses dirigentes 

africanos foram também participantes na rede complexa do tráfico de escravos no 

Atlântico.  

Estes aspetos deveriam ser abertamente referenciados na exigência de reparações, o que 

até poderia conduzir a uma credibilização do discurso destes movimentos. E aceitando, 

assim, o lado mais obscuro da participação de alguns africanos no tráfico, sem que isso 

desrespeite a memória da maioria dos africanos que intervieram no tráfico negreiro como 
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participantes passivos, coagidos a embarcar numa viagem que os conduziria a viverem 

em escravidão nas Américas. Sem que esse reconhecimento escamoteasse as práticas 

escravistas do passado levadas a cabo pelos europeus. 

No apêndice III torna-se claro que, apesar da pluridimensionalidade que atribuíram ao 

termo reparações, a principal finalidade do GEP foi essencialmente a de obtenção de 

compensação do tipo financeiro208 (Howard-Hassmann, 2004). Ali, exemplificam-se a 

forma de prestação das reparações que deveriam ser feitas através de“[r]ents on lands 

expropriated by foreign settlers during 500 years of slavery and colonialism” ou 

“[b]ackpay for work done, both unpaid and underpaid, both as slaves labour in Diaspora 

and as forced labour in Africa.” (Owoeye, 1992, p.21, subl. nosso). Outros exemplos 

indicados de reclamações a serem suscitadas passavam por “[i]ndemnity for material and 

social destruction during the slaving holocaust.” e, ainda, a exigência de compensações 

por todas as guerras e campanhas de pacificação travadas pelos escravistas e 

colonizadores sobre os africanos e suas nações. Ao que acrescentam “opportunity cost for 

what Africans would have made of the people and resources of which Africa was forcibly 

deprived” (ibidem, p. 22). Ora, como é percetível, as formas de reparações mencionadas 

são vagas e amplas e, consequentemente, dificilmente concretizáveis, quando o 

documento nem sequer estabelece em concreto quem seriam os beneficiários diretos e 

quem ficaria encarregado de gerir essas quantias.  Chegados ao apêndice IV, em que se 

determina o código de conduta da campanha pelas reparações, depois do estilo do 

 
208 Sublinhe-se que, no âmbito da realização, em 1999, em Acra, no Gana, da Truth Commission 

Conference, em que participaram vários representantes de nove países africanos, dos EUA, Reino Unido e 

três países das Caraíbas, estabeleceu-se montante financeiro a pagar pelos quatrocentos anos de escravidão 

e colonialismo sobre os povos africanos uma vez que desses factos, segundo a conferência, originaram a 

generalidade dos problemas de África na atualidade. Assim, estabeleceram que “Africans were owed 

US$777 trillion in compensation (…)and that(…)there was no African debt to outsiders” (Howard-

Hassmann, 2004, p.84). Curiosamente, a declaração final desta Truth Commission não revela qualquer 

indicação de quais os critérios utilizados para obter o valor (astronómico) de 777 triliões de dólares “given 

that the United States Gross Domestic Product in 2001 was estimated at ‘only’ US$10.082 trillion” 

(ibidem). Se este tipo de iniciativa visava, especialmente, um perdão parcial de dívida externa dos países 

africanos, pretendendo através da forma da reivindicação apostar no mediatismo polémico – pela proposta 

de um valor de enormes proporções-, na verdade  não contribuiu minimamente para beneficiar uma 

discussão séria sobre as reparações. Apresentar valores sem qualquer aposição de referências, juntamente 

com a dificuldade habitual, que vimos dando conta, de dar um enquadramento claro ao conceito de 

reparações contribui apenas para desgastar os esforços de movimentos que genuinamente acreditam na 

viabilidade e justiça das reparações.  
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discurso se pontuar por linguagem pouco amistosa vem clarificar que “[t]his determine 

quest for reparations is not a  vengeful mission. It is a crusade set in motion by its 

timeliness and relevance to the political, economic, cultural and psychological dimension 

of development  -a topical issue on the international agenda in this post-cold war 

international order.” (ibidem, p.23). Um pouco mais à frente, refere quem deverão ser os 

países demandados pela escravidão e “pilhagem” de África e dos africanos nos seus 

esforços para desenvolver as suas sociedades: “the United States of America and the 

European imperialist nations – Portugal, Britain, France, Belgium, Germany, Italy, 

Spain.” (ibidem). Eis, no parágrafo seguinte a primeira referência e condenação ao tráfico 

de escravos pelos muçulmanos no continente africano e a participação de líderes africanos 

nesse comércio, e de outras formas de escravatura e colonialismo que sucederam em 

África, ainda que se misturem tempos históricos, incluindo “the participation of the Arab 

collaborators in the Trans Saharan Trade in Negro slaves, the various slave raiding 

waged by African Chiefs as middle men of Euro-American slavers and colonialists and 

by the African modern elites as collaborators of neo-colonialism are also condemnable”. 

Todavia, em jeito de desculpação do tráfico negreiro praticado pelos muçulmanos refere-

se que a diferença de desenvolvimento entre árabes e africanos “are not as wide as to 

locate the development of Arab Africa within the context of black Africas’s 

underdevelopment via the exploitation of cheap Africa slave labour.”. Ao ensaiar esta 

explicação, de substrato desenvolvimentista, para não se exigir reparações também dos 

muçulmanos, explicação que na realidade nada explica, vem depois enfatizar-se “that 

Arab Africans also suffered untold colonial enslavement under European countries” 

(ibidem). Assinalamos que o estilo discursivo do documento é em grande medida 

alimentado pelas especificidades da sua época e é sempre importante reiterá-lo. Todavia, 

o facto do documento assentar em conceitos vagos, carecendo de rigor e concretização, 

mesmo tratando-se de documento orientador, não abonou em clareza as futuras 

solicitações de reparações que nele se inspiraram. 

O GEP, embora tenha tido curta duração, organizou em Abril de 1993 a primeira Pan-

African Conference on Reparations, realizada em Abuja, na Nigéria, tendo como “the 
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principal driving force”, M. Abiola (Beckles, 2013, p.177). Se atendermos à declaração 

final dessa conferência, a Proclamação de Abuja209, encontramos uma ampliação das 

causas das reparações quando comparadas com as previstas no documento orientador do 

GEP que se referiam à escravidão e colonialismo. Aquela proclamação abrange ainda 

como causa o neocolonialismo. A proclamação de Abuja reafirma a ideia de África 

Global, como mencionamos, cara ao pan-africanismo, e insiste que “the pursuit of 

reparations by the African peoples in the continent and in the Diaspora will itself be a 

learning experience in self-discovery and in uniting experience politically and 

psychologically” (anexo XII, p.1). Também voltamos a reencontrar o discurso pouco 

amistoso considerando que “numerous looting, theft and larceny have been committed 

on the African People calls upon those in possession of their stolen goods artifacts and 

other traditional treasures to restore them to their rightful owners the African People” 

(ibidem)210. A Proclamação afirma a dívida moral única, e sem precedentes, para com os 

povos africanos que está por pagar, africanos que são caracterizados como “the most 

humiliated and exploited people of the last four centuries of modern history” (ibidem, 

p.2). Faz-se um apelo aos governos quer de África, quer da diáspora para criarem 

“National Committees for the purpose of studying the damaged of Black experience 

(…)encouraging educational courses on the impact of enslavement, colonization, neo-

colonialism on present-day Africa and its Diaspora” (ibidem). Aquela declaração insiste 

 
209 Ver Anexo X 
210 Na atualidade, a possibilidade deste tipo de restituições vem sendo discutida em alguns países europeus, 

nomeadamente em França. Atente-se na recomendação, em resultado de relatório solicitado pelo presidente 

Emmanuel Macron, e apresentado no final de 2018, que vai no sentido de proceder à restituição de arte 

africana retirada “sem  consentimento” das antigas colónias francesas no continente africano. Desta forma, 

“[e]ntre as acções concretas propostas pelo relatório numa primeira fase, que é sobretudo simbólica, está 

a devolução (…)de 24 objectos ou grupos de objectos que são despojos de guerra ou que resultaram de 

missões etnográficas, culturais e religiosas, a países como o Mali, a Nigéria, o Senegal, o Benim e a 

Etiópia. De acordo com a publicação especializada The Art Newspaper, os autores do relatório previram 

uma segunda fase, com a duração de cinco anos, em que a restituição será muito mais substancial e 

negociada entre estados, seguida de um período “em aberto”, em que as devoluções podem e devem 

continuar. Como?(…)Constituem-se comissões bilaterais com representantes franceses e de cada uma das 

ex-colónias. França compromete-se a dar a cada país africano um inventário das peças originárias desse 

território que se encontram nos seus museus, e o país em causa, por sua vez, diz que itens quer que lhe 

sejam devolvidos. Se houver objecções à restituição, o museu tem de provar que a peça chegou a França 

legitimamente. Mas esta prova deverá ser, em muitos casos, complexa.” Canelas, L. (2018, 21 de 

novembro). 
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que a reivindicação pelas reparações encontra guarida no direito internacional. Vem ainda 

exortar todos os países africanos a permitirem a entrada de pessoas de ascendência 

africana e concederem-lhes o direito de residência nesses Estados, através do “‘right to 

return” to his ancestral home, Africa.” (ididem). Sobressaem aqui mais alguns traços 

comuns com o movimento atual da CARICOM. Um dos dez pontos do programa das 

reparações daquela organização de Estados acolhe, mais uma vez, ideia pan-africanista, 

in casu, do regresso a África-Mãe, ainda que nas Caraíbas a concessão desse ponto tenha 

um carácter mais objetivo uma vez que a sua introdução se deve à comunidade Rastafari 

que teve grande envolvimento no movimento das Caraíbas e que, de acordo com o seu 

ideário religioso, vê no eventual regresso a África o religar-se às suas raízes ancestrais.  

Outro aspeto da proclamação que merece destaque é o de instar os países que 

enriqueceram à custa da escravidão e tráfico de escravos de africanos a “perdoarem” a 

dívida externa. Mais uma vez ponto coincidente com o movimento atual das Caraíbas e, 

simultaneamente, revelador da realidade dos países africanos à época, repletos de 

dificuldades económicas para as quais as elevadas dívidas externas fortemente 

colaboraram.  

Finalmente, a Proclamação conclui com o pedido à OUA “to intensify its efforts in 

restructuring the international system in pursuit of justice with special reference to a 

permanent African seat on the Security Council of the U.N.” (ibidem).  

 Pela análise conjugada dos dois documentos, o  que contém os termos de referência para 

a atuação do GEP e a Proclamação de Abuja, e afastando os excessos de retórica que em 

ambos encontramos como marcas da era em que foram proferidos, podemos sustentar que 

a demanda de reparações no continente africano, ainda que incluindo a diáspora, deveu-

se, em grande medida, à perceção da oportunidade que poderia representar o 

desanuviamento na política internacional, no pós guerra fria, para as aspirações de 

afirmação do continente africano. Num momento em que, como se mencionou, os países 

deste continente tinham as suas economias estranguladas por enormes dívidas externas. 

  Há ainda que observar outras iniciativas que, entretanto, países como o Senegal, 

Gana, Benim levaram a cabo, mediante as quais “local communities and governments 
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transformed newly built monuments and heritage sites associated with slavery and the 

slave trade into sites to attract local, national, and international tourists” (Araujo, 2017, 

p.157). Aqueles três países da África ocidental têm concentrado os seus esforços em 

projetos memorialistas, associados ao conhecimento da história da escravidão e tráfico 

negreiro atlântico, como o Slave Route Project211, apostando numa dimensão de turismo 

cultural (ibidem). Todavia, não podemos deixar de referir que foram apresentados 

pedidos de desculpa por parte de países africanos devido ao envolvimento dos seus líderes 

no tráfico negreiro atlântico, assim como as circunstâncias que ditaram esses atos de 

arrependimento expressos pelos governos. Nomeadamente, através da alusão de dois 

casos sintomáticos da facilidade com que se aprisiona a temática das reparações para 

aproveitamento político e não propriamente pela existência de sólida convicção sobre a 

justiça das mesmas. Com efeito, o Benim veio desculpar-se pelo seu papel na escravidão, 

não apenas aos afro-americanos e demais comunidades de ascendência africana na 

diáspora, mas também ao mundo. Temos, contudo, de sublinhar que o pedido de 

desculpas coincidiu com os esforços do, então, presidente Mathieu Kérékou de renovar a 

sua reputação e a do próprio país, depois de uma série de escândalos de corrupção que 

colocaram em risco o acesso do Benim a fundos de ajuda internacional. Desta forma, em 

“1999 Kérékou began a global apology tour, including multiple stops in America. He and 

members of his government appealed to the religious conception of forgiveness to frame 

the act of reconciliation” Johnson, T. (2014, 6 de agosto).  

No caso do Gana, o país apresentou, em 2006, um pedido de desculpas pelo papel dos 

líderes africanos no contributo para o tráfico negreiro atlântico, desculpas que se 

circunscreveram à diáspora africana nos EUA. No entanto, este ato de contrição foi 

fundamentalmente uma decisão associada à promoção de negócios, fazendo parte de uma 

estratégia de potencializar o turismo ganês de forma a torná-lo motor da economia do 

país. Consequentemente, o governo do Gana procurou reforçar os laços com os EUA, 

tornando mais fácil para os afro-americanos visitarem o país, investirem na aquisição de 

 
211 Um projeto apadrinhado pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO). The Slave Route. Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/slave-route/  (acesso em 5-8-2018) 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/slave-route/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/slave-route/
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propriedade e em negócios. As companhias de turismo do Gana, no seguimento desta 

estratégia, diríamos com a inclusão de uma vertente cénica, “even offer ‘ceremony of 

apology’ packages that black Americans can purchase to accompany visits to ancient 

slave castles.” Johnson, T. (2014, 6 de agosto). Registamos, pois, sinais dúbios, quando 

não contraditórios, aquando da utilização do tema das reparações por parte de alguns 

governos africanos para colherem, primeiramente, dividendos políticos. 

3.3  A Conferência contra o racismo da ONU, em Durban, 2001 

A Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 

e Formas Correlatas de Intolerância promovida pela ONU, que ficou conhecida como 

Conferência de Durban contra o racismo realizou-se entre final de Agosto e início de 

Setembro de 2001. No contexto do pós-apartheid na África do Sul, e remetendo para a 

temática fundamental da reunião - o combate à segregação racial -, o local para a 

realização do encontro não foi escolhido aleatoriamente. Porém, em contraste com a ideia 

de pacificação e união que simbolicamente o país escolhido, pela sua história recente, 

incutiria à conferência, o ambiente foi turbulento e envolto em polémica.  

Por um lado, ficou marcado pelo abandono da reunião dos EUA e Israel, ainda na fase 

das negociações, devido à insistência dos países árabes em equipararem o sionismo ao 

racismo, equiparação que a ONU rejeitara desde 1992. Por outro lado, a questão das 

reparações pela escravidão foi o outro ponto de divergência inultrapassável devido à 

rejeição dessa possibilidade por parte dos países ocidentais (Alves, 2002)212. A fortalecer 

esta rejeição estava implicitamente o facto das exigências não serem feitas de modo 

unívoco. A reivindicação de reparações provinha, essencialmente, de países caribenhos e 

 
212 França, como anteriormente mencionamos, aproveitou a aprovação na Assembleia Nacional da Lei nº 

2001-434 de 21 de Maio de 2001, e sobre a qual tecemos algumas considerações críticas, para dar, à sua 

declaração na conferência de Durban, um conteúdo de pioneirismo moral face aos demais países 

participantes no tráfico negreiro atlântico e escravidão de africanos, uma vez que no art. 1º daquele diploma 

considerou esses factos do passado como crimes contra a humanidade. A declaração do representante 

francês em Durban refere, o que nos sugere também auto congratulação, que “France alone has taken such 

step to this day”(ver Anexo XI). Já a Holanda na sua declaração, exceção face aos demais países da Europa 

ocidental participantes no tráfico negreiro do Atlântico, enveredou pela via de, pelo menos, se mostrar 

disponível a iniciar um processo de reparações simbólicas em virtude do seu papel no tráfico de escravos, 

vocacionado para a memorialização (ver Anexo XI ). 
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do continente africano213,  que insistiam que o tráfico negreiro atlântico e a escravidão 

foram crimes contra a humanidade e, desse modo, deveriam ser reconhecidos pelas 

potências europeias, argumento acolhido por organizações não governamentais que 

participaram nos encontros preparatórios da reunião magna de Durban. Repare-se que no 

âmbito dos movimentos de afrodescendentes nas Américas, como decorreu do que 

expusemos previamente, “as propostas já variavam desde a adoção de políticas públicas 

eficazes, na linha das quotas ou preferências estabelecidas nos Estados Unidos na 

sequência do movimento pelos direitos civis dos anos 50-60” (ibidem, p. 205). A este 

posicionamento juntavam-se as reivindicações de reparações através de indemnizações, 

que seriam pagas coletivamente ou a título individual aos descendentes de escravos. No 

entanto, neste último caso, por parte dos proponentes nunca ficou explícito nos trabalhos 

da conferência “quem pagaria o quê, como e a quem” (ibidem). A posição do grupo dos 

países africanos fazia sobressair objetivos diversos devido às disparidades na realidade 

social e económica face à realidade dos afrodescendentes na diáspora. Se existiam aspetos 

comuns a uni-los, a diversidade entre as sociedades africanas e as da diáspora africana foi 

descurada muito provavelmente pelo apelo ilusório à ideia envolvente de “África Global”, 

com raízes pan-africanistas. Pode mesmo afirmar-se que “para o Grupo Africano [a 

conferência] deixava de ser um encontro sobre direitos humanos para constituir um foro 

eminentemente económico” (ibidem). A fragmentação da posição do grupo africano e o 

facto dos presidentes de países africanos como o Senegal214 e Nigéria terem vindo a 

criticar o movimento pelas reparações levaram a que “[s]ome Africans in the diaspora 

spoke of being ‘sold out’ within a context of a specific African-European political 

convergence” (Beckles, 2013, p.172). Países como Gâmbia, Sudão, Zâmbia215, 

mantinham a pretensão de reparações. 

 
213 A propósito das declarações de alguns países caribenhos e africanos ver Anexo XI. 
214 O presidente do Senegal na época, Abdoulaye Wade, previamente à conferência de Durban veio dizer 

que se as reparações eram para ser pagas pela escravidão então ele mesmo teria de ser responsabilizado 

pelo facto dos seus antepassados terem tido centenas de escravos, afirmando que a proposta de 

compensação financeira era insultuosa. Wade sugeria que “under populist and rhetorical appeal of a call 

for reparations to Africa may lie an unwillingness to deal with far more complex issues of the real causes 

of that continent’s severe underdevelopment” (Howard-Hassmann, 2004, p.82) 
215 Ver Anexo XI 
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Se já era previsível a indisponibilidade dos países ocidentais para discutir as reparações, 

este cenário de hesitação e desunião de posições dos seus proponentes, a que se juntou a 

indefinição habitual no enquadramento em matéria de reparações, veio facilitar a rejeição 

daqueles países. Após o impasse gerado para aprovar documento sobre a questão das 

reparações a norma consignada, em resultado da insistência da União Europeia e países 

ocidentais, foi a de que a matéria das reparações “could be discussed at the conference, 

but nothing decided would be binding on any country” (ibidem, p.176). Foi nesta 

conjuntura não propensa ao diálogo que a declaração final conjunta da conferência foi 

proferida216. No ponto 13 da declaração sustenta-se que  

“We acknowledge that slavery and the slave trade, including the transatlantic 

slave trade, were appalling tragedies in the history of humanity not only because 

of their abhorrent barbarism but also in terms of their magnitude, organized 

nature and especially their negation of the essence of the victims, and further 

acknowledge that slavery and the slave trade are a crime against humanity and 

should always have been so” (p. 6, neg. e subl. nosso).  

 

Ou seja, como exercício de retórica hábil, para evitar a criação de um pressuposto legal a 

ser invocado pelos proponentes que as enquadram enquanto crime, é afirmado que a 

escravidão e tráfico de escravos deveriam ter sido sempre crimes contra a humanidade. A 

contrario, o que é dito é que nem sempre a escravidão e tráfico de escravos foram crime. 

Como sabemos, de facto, não foram crimes até à abolição do tráfico de escravos de 

africanos e, posteriormente, da escravidão. Até esses momentos, a partir dos quais se fez 

concordar a censura legal com a censura moral que já se vinha manifestando, eram 

práticas legais de acordo com o ordenamento jurídico dos países europeus ocidentais 

imposto nas suas colónias da Américas. Decorre que aquela declaração, naquele ponto, 

perspicazmente redigida foi repudiada pelo grupo das Caraíbas que se opôs relativamente 

à utilização da palavra “‘should’” in the final declaration was considered by the 

Caribbean Group as critical in order to protect the future official path of the reparations 

movement” (Beckles, 2013, p.192)217. Percebe-se o repúdio da comunidade das Caraíbas 

 
216 Em Anexo XII  
217 Acolhemos inteiramente o que sustenta Howard-Hassmann (2007) acerca da introdução da expressão 

crimes contra a humanidade nesta reunião magna promovida pela ONU: “the term “crimes against 
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porque, como já aludimos, vem assentando a sua estratégia de reparações, nessa causa, 

também como dissemos, a vai condicionando.  Sucede que o ponto 14 da declaração 

reveste-se de alguma importância porque, sem artifícios de linguagem, reconhece “that 

colonialism has led to racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, and that Africans and people of African descent, and people of Asian 

descent and indigenous peoples were victims of colonialism and continue to be victims 

of its consequences”(neg. e subl. nossos).  

Ainda que o resultado de Durban tenha saído gorado para os que exigiam reparações e 

ambicionavam resultados concretos e imediatos decorrentes da conferência,  na verdade, 

o plano de ação anexo à declaração final, no seu parágrafo 7 especificamente suscitou que 

fosse criado, junto da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um grupo de trabalho 

para estudar os problemas da discriminação enfrentados pelas pessoas de ascendência 

africana, com vista a apresentação de propostas tendentes à eliminação desses atos 

discriminatórios. Em consequência, em 2002, foi estabelecido por aquela comissão o The 

Working Group of Experts on People of African Descent, tendo o mandato deste grupo 

vindo a ser renovado anualmente. Para entendermos um pouco melhor qual a relevância, 

enquadramento e perceção da questão das reparações no âmbito de atuação definido para 

esta entidade, estabelecemos contacto, através de email, com Michal Balcerzak, que em 

julho de 2018 era o seu presidente em exercício218. Na resposta que nos remeteu, 

Balcerzak sublinhou a grande importância que o tema das reparações assume, na 

atualidade, para aquele grupo de trabalho, e que aquelas reivindicações não têm apenas 

como causa o tráfico de escravos africanos e escravidão mas também o legado do 

colonialismo. Afirma que o discurso das reparações vai muito além da mera discussão de 

aspetos financeiros: “[i]t’s also about doing justice in other fields (…)- social, cultural, 

ethical(…)It’s about awareness(…)Reconciliation.”219 Alerta para o facto das reparações 

não deverem somente ser equacionadas do ponto de vista estrito do direito, quer nacional 

 
humanity” was also a rhetorical device, to bring these historical events into the contemporary discourse 

of gross human rights violations.” (p.434).  
218 Ver Anexo XIII 
219 Ponto 4 da resposta em Anexo XIII 
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quer internacional, mas discutidas em sentido mais abrangente, elucidando-nos que o 

tema das reparações emergiu diversas vezes durante as sessões públicas do grupo. Conclui 

com a convicção de que “the issue of reparations will for sure be one of the pivotal issues 

in the course of drafting the Declaration on the Promotion and Full Respect of the Human 

Rights of People of African Descent” reconhecendo, porém, que há ainda um longo 

caminho a ser feito, uma vez que se trata de uma matéria que sempre dividirá opiniões. 

3.4  Argumentos e fundamentação das reparações na atualidade 

 Considerando o que dissemos na subsecção os sentidos do debate, doravante, 

analisamos mais de perto a argumentação e os fundamentos em matéria de reparações ali 

expostos, considerando aqueles que mais evidenciam a influência do percurso histórico 

que apresentamos. Particularmente, olhamos para alguns dos modelos e enquadramentos 

teóricos das afro-reparações no sentido de neles ver indiciada a causa que consideramos 

originária para as reivindicações das reparações: o pós-emancipação dos ex-escravos 

porque não lhes conferiu integração social nem uma cidadania substantiva, algo que se 

vem repercutindo  nas comunidades de afrodescendentes até aos dias de hoje. 

 Na perspetiva de Beckles (2013) que, como se mencionou, modelou teoricamente 

a ação dos países da CARICOM, as reparações têm o seu elemento basilar na obtenção 

de “justice for historic wrongs” e na correspondente “reparatory action” (p.13). Aqueles 

erros históricos que exigem reparação referem-se ao “genocide inflicted upon the native 

Caribbean people [which] was a crime against humanity. So too was the enslavement of 

black people in the colonial societies” (ibidem, p.17). Já nos pronunciamos previamente 

a propósito da inserção, no nosso entendimento implausível e considerando a análise 

histórica que aqui trouxemos, dos factos geradores de reparações como crimes contra a 

humanidade. O autor sustenta a sua argumentação com base no direito internacional, 

afirmando que em 1948 foi adotada definição de escravidão e genocídio e ambos foram 

inseridos nos crimes contra a humanidade. Beckles tenta contornar facto objetivo de que 

o tráfico de escravos e escravidão da era moderna eram legais ao tempo da sua prática, 

destacando que “[m]any influential persons recognized the criminal nature of the English 

undertakings at the time” (ibidem, p.19). Apresenta como demandado preferencial a Grã-
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Bretanha sem excluir outras potências coloniais, assim como instituições privadas, 

nomeadamente, “merchant houses, banks, insurance companies and the Church of 

England” (ibidem, p.163). Considera que são os descendentes dos escravos que têm o 

direito a reparações e estabelece nexo de causalidade com o atraso no desenvolvimento 

da região caribenha 

“from the beneficiaries of those criminally enriched(…) Their causal and 

immediate impact upon Caribbean person is evident.(…)The mass poverty in 

towns and villages, widespread illiteracy, dysfunctional family structures, and 

rampant ill-death in the form of endemic diabetes and hypertension are 

contemporary expressions of the horrors of slavery that targeted black persons” 

(ibidem, p. 171).  

 

Embora reiteradamente aluda o crime (contra a humanidade) como fundamentação legal 

para a exigência de reparações vem, porém, admitir que há muitos problemas do ponto 

de vista jurídico e também político na construção das exigências de reparações, “but all 

of these can be adressed in an innovative way by the British Parliament and its legal and 

judical system” (ibidem, p.23). Ainda assim, o autor acrescenta que as reparações devem 

estar integradas num processo de reconciliação e recusa uma lógica de confronto com os 

demandados. Sobressai, particularmente, neste modelo que o legado do tráfico de 

escravos e escravidão repercutiu-se no escasso desenvolvimento da região das Caraíbas. 

 Outro quadro teórico para promover a exequibilidade das reparações é proposto 

por Thompson (2018), que baseia o seu modelo de responsabilidade por erros históricos 

na justiça intergeracional. Considera que a escravidão, entre os séculos XVIII e XIX, foi 

uma importante fonte de enriquecimento, especialmente para potências coloniais como 

Inglaterra e França, uma vez que foram os países que dominaram o tráfico de escravos de 

africanos e também para os EUA na sua formação enquanto nação. A autora faz o 

contraponto dos benefícios trazidos pela escravidão para aqueles países com os crimes 

cometidos contra os africanos (ibidem). E devido ao enriquecimento desses países no 

passado à custa de crimes praticados sobre comunidades africanas, deverão os cidadãos 

desses Estados, que na atualidade beneficiam de um bem-estar derivado também daquele 

enriquecimento, ser responsabilizados devido ao vínculo da responsabilidade 

intergeracional. Contrastantemente com esse enriquecimento, Thompson realça que o 
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tráfico de africanos e a escravidão condenou à pobreza gerações sucessivas de famílias 

afrodescendentes. Acentua que responsabilizar não é o mesmo que inculpar, já que as 

pessoas podem ser chamadas a assumir responsabilidade reparando injustiças que não 

perpetraram. Segundo a autora, as pessoas podem ficar vinculadas a essa responsabilidade 

(intergeracional) independentemente de culpa, pelo facto de fazerem parte de uma 

comunidade enquanto nação que cometeu injustiças históricas. Os membros dessa 

sociedade, no seu conjunto, poderão ser chamados a responder pela reparação desses erros 

pretéritos.  A autora considera, porém, que não existe um princípio que, isoladamente, 

seja capaz de justificar universalmente as reparações, designadamente os princípios da 

retificação, do evitamento do enriquecimento sem causa e, ainda, a necessidade de fazer 

cessar o “continuing harm” da escravidão. Embora defenda a importância desses 

princípios para a fundamentação das reparações, a autora considera que cada um deles 

deve ser orientado para casos específicos. Por exemplo, a necessidade de retificação 

poderá ser o fundamento para o pagamento de reparações ao Haiti por parte do Estado 

francês; já o enriquecimento sem causa poderá ser o motivo para o Reino Unido efetuar 

reparações financeiras aos Estados africanos. Finalmente, o argumento de fazer cessar os 

danos da escravidão que se prolongam no presente poderá justificar as reparações para os 

afroamericanos. (Thompson, 2018) 

Salienta-se, pois, o esforço da autora, que nos parece importante, em distinguir 

fundamentos consoante o caso concreto e a realidade das sociedades de onde provêm 

reivindicações de reparações, sem generalizar uma justificação ou afirmar um modelo 

único para torná-las exequíveis. Antes enfatiza que o enquadramento para as reparações 

não pode ter os mesmos fundamentos, sempre dependendo da análise do caso concreto. 

Contudo, defende que “[t]o make entitlement to reparation subordinate to the 

requirements of distributive justice is to make it hostage to differing views about what is 

distributively just” (ibidem, p.17). Portanto, a autora desprende a discussão das 

reparações de considerações de justiça distributiva, justiça que assenta na adequação das 

políticas públicas para a resolução de iniquidades estruturais nas sociedades. Parece-nos 

que esta relutância da autora face a medidas de justiça distributiva impede algo que 
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julgamos essencial ser equacionado nas reparações, como as ações afirmativas que já 

abordamos, precisamente se considerarmos, invocação comum às várias comunidades de 

afrodescendentes, os danos que se continuam a fazer sentir no presente e que geram 

desfasamentos, sobretudo, na igualdade entre afrodescendentes e a generalidade da 

população, colocando-os numa posição de inferioridade, que apenas políticas públicas 

eficientes e orientadas para essas comunidades, no âmbito da “discriminação positiva”, 

serão capazes de solucionar. 

 Outro posicionamento merecedor de realce, pela sua moderação e pragmatismo é 

o de Brophy (2008), centrando-se na realidade dos afro-americanos nos EUA. Segundo 

este autor, os proponentes das reparações geralmente formulam programas e 

frequentemente “talk in vague terms about these programs, running from apologies and 

truth comissions, to community building programs, and in rare instances individual 

payments.” (p.7). Ora, Brophy (2008) enquadra a matéria das reparações no âmbito da 

justiça distributiva (ao contrário, por exemplo, de Janna Thompson). Distingue entre 

programas de reparações: aqueles que remetem exclusivamente para o passado 

(“backward looking”), que se inserem no campo tradicional da justiça corretiva, com o 

foco na mensuração do exato  dano do passado e na sua correção através da via 

compensatória; dos programas que, distintamente, se focalizam no presente e futuro (ou 

seja, têm uma abordagem “forward looking”, situando-se na alçada da justiça 

distributiva), através de políticas que beneficiam comunidades. Neste último caso, são 

programas “designed to promote welfare of an entire community through such actions as 

funding schools, frequently make little effort for measure past harm” (p.7). Assim, 

reconhecendo que o dano ocorreu no passado os seus proponentes “are more concerned 

with trying to design a program to improve lives of victims in the future” (ibidem). 

Brophy revela a sua preferência por este modelo “forward looking” em matéria de afro-

reparações. A distinção entre justiça corretiva e justiça distributiva é central no modelo 

perfilhado por este autor. No caso específico destas reparações, a justiça corretiva na sua 

essência visa colocar a pessoa na posição que estaria se não tivesse existido escravatura. 

Porém, tal “envolves a complex question: what position would a given person be in 
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without slavery?” (ibidem)  Em matéria de prova seria questão intransponível! Por isso, 

o modelo que viabilizará a exequibilidade das reparações será aquele que reconhecendo 

“that past harm is having some continuing effect on the present”(ibidem) não tem como 

prioridade aceder ao exato valor quantitativo desse dano do passado. Um enquadramento 

que se oriente para “some compensation that attempts to improves lives into future” 

(ibidem, p.8), em concordância com a perspetiva forward-looking que, de acordo com o 

autor, parece ser a dominante entre os proponentes das reparações. Acresce que estes 

programas visando o presente e futuro são mais flexíveis porque “can provide 

compensation for past injuries and still allow payments based on need, so the amount of 

compensation for past injuries is not necessarily closely tied to harm” (ibidem).  

Cremos que os danos que resultaram no caso dos EUA (e também no caso do Brasil) em 

virtude da exclusão social dos ex-escravos, aquando do pós-emancipação, estariam a 

coberto nesta perspetiva que se insere no contexto da justiça distributiva. Brophy deixa 

claro que as tecnicalidades legais nunca vão fornecer uma resposta definitiva à questão 

das reparações, pelo que se deverá reforçar a componente moral como fundamento, 

precisamente, um dos equívocos que consideramos incorrer a campanha pelas reparações 

da CARICOM, aprisionada no conceito de crime contra a humanidade. Brophy (2008) 

chama a atenção para a importância que conhecimento do contexto da história das 

reparações tem na sua definição. 

Também centrado na realidade dos afrodescendentes nos EUA, o modelo de Robinson 

(2001) sublinha que as reparações são críticas para encontrar a solução para os problemas 

raciais nos EUA, e fá-lo assentar no facto das reparações serem devidas pelo “massive 

crime of official and unofficial America against Africa, African slaves, and their 

descendants in America” (p.8). O enquadramento que  faz das reparaçoes é, portanto, 

iminentemente focalizado na questão racial220, considerando que  as políticas de 

 
220 Também Brennan (2017), referindo-se à temática das reparações em termos genéricos, integra-as como 

recompensa pelo legado do tráfico de escravos, legado que na sua ótica materializa-se no racismo 

institucional na atualidade. E é esse racismo institucional que tem sido e continua a ser, de acordo com a 

autora, a razão principal para o insucesso na obtenção de reparações. Parece-nos, todavia, que imputar o 

insucesso das reparações exclusivamente ao racismo institucional é manifestamente excessivo, porque os 

movimentos que lutam pelas reparações devem fazer uma análise mais crítica aos seus discursos e 

atividades, uma vez que, pelo menos, nesse domínio têm total responsabilidade e, muitas vezes, os seus 
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“[a]ffirmative action, should it survive, will never come anywhere near to balancing the 

books here” (ibidem, p.9). O autor diz que nos EUA os afrodescendentes vivem uma 

“second-class citizenship”. Pelo que se não forem reparados os danos infligidos pelo 

governo federal durante e depois da escravidão (no período da segregação racial dos 

negros), os problemas raciais nunca serão apaziguados. Robinson liga a superação dos 

problemas raciais à necessidade de “closing the yawning economic gap between blacks 

and whites in this country” (ibidem, p.204) Esse fosso económico estrutural abriu-se, 

segundo o autor, devido à prática da escravidão. Defende, portanto, que o facto do 

rendimento dos afroamericanos não se aproximar do rendimento dos norte-americanos 

brancos é também “fruit of long-term structural racial discrimination, government-

sponsored in many cases, acquiesced to in others” (ibidem, p. 227). O meio que sugere 

para alcançar as reparações será, em primeiro lugar, através da via contenciosa, pela 

recolha de provas e precedentes, através do modelo tradicional litigioso de propositura de 

ações judiciais (“tort model”) e, por essa via, o autor acredita que conseguirão projetar 

as suas demandas, pressionando o Congresso dos EUA a legislar sobre a matéria.  

Olhando, desta feita, para o enquadramento de Brooks (2004), também este autor salienta 

a questão racial, sublinhando que a “racial reconciliation should be the primary purpose 

of slave redress” (p.141). Defende que o governo federal dos EUA cometeu “horrific 

racial atrocity for which it has never apologized” e que os afro-americanos continuam a 

sofrer “the lingering effects of slavery and Jim Crow” (ididem). Para alcançar as 

reparações propõe modelo alternativo ao litigioso que recorre à resolução dos tribunais 

(“tort model”), considerando que a litigância dificilmente trará  “a genuine apology for 

slavery from the main perpetrator, the federal government” (ibidem). O modelo que 

 
discursos e estratégias, como fomos revelando, não apresentam um enquadramento rigoroso quanto aos 

factos que suscitam as reparações, numa matéria, por si só, de elevada complexidade, o que 

consequentemente lhes exigiria esforço maior em clarificação e rigor. Ao contrário, geralmente, apresentam 

abstrações e retórica desmesurada, sem concretizar o que efetivamente pretendem.  Brennan (2017) 

sustenta, porém, com oportunidade, que o racismo institucional é construído numa hierarquia onde os 

negros são parte de uma sociedade racializada e estão “at the bottom of society” e, independentemente, da 

legislação que tornou ilegal, em muitos países, a discriminação racial. Por isso a autora realça que “[j]ust 

like the emancipatory legislation that freed slaves but did not do anything about ideological notion of how 

they were seen as black people and treated by white society” (ibidem, p.4, subl. nosso). 
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designa de “atonement model” tem, efetivamente, como condição primeira que ocorra, 

por parte do perpetrador, um pedido de desculpas. Brooks (2004) entende que “redress 

should be about apology first and foremost. It rejects the tort model’s preoccupation with 

compensation and punishment” (p.142). Porém, para este autor, o que torna esse pedido 

de desculpa credível é a reparação que se lhe deve seguir. Assim, a segunda condição 

deste enquadramento é que a reparação não seja rígida, podendo assumir várias formas, 

não tendo de ser diretamente feitas às vítimas, nem envolver necessariamente pagamentos 

em dinheiro. O autor distingue, para o efeito, entre reparação compensatória, que se 

dirige a vítima individual ou família da vítima, sendo meramente simbólica, pois, não é 

possível voltar ao status quo ante, e reparação reabilitativa, que se dirige ao grupo da 

vítima ou comunidade. Quer num tipo de reparação quer noutro podem ou não ter 

componente monetária, fazendo, este modelo, a diferenciação, que Brooks exemplifica, 

com a atribuição de bolsas escolares diretamente prestadas às vítimas ou famílias 

imediatas como sendo compensações monetárias; diferentemente do financiamento para 

bolsas ou constituição de fundo autónomo (trust) para ser usado para finalidades 

educativas, sendo, neste caso, uma reparação reabilitativa monetária. O autor sugere ainda 

como exemplo para reparações reabilitativas não monetárias as ações afirmativas para 

grupo de vítimas, assim como a memorialização através da criação de museu sobre a 

escravidão e incremento do conhecimento e educação do público em geral sobre o que 

foi a escravidão. Brooks demonstra preferência pelas reparações reabilitativas face às 

compensatórias, porque são estruturalmente desenhadas para alcançar maior número de 

vítimas e são adequadas para os danos associados com os descendentes dos escravos. 

Acrescenta que no âmbito das “rehabilitative reparations  I favor most are a museum of 

slavery and an atonement trust fund. The former would be a memorial to the slaves, and 

the latter would be a governmental response to some of the capital deficiencies today’s 

blacks have inherited from their ancestors” (ibidem, pp.155-157). 

 Considerando a realidade brasileira,  Domingues (2018) destaca que no Brasil o 

modo de configurar e prestar reparações pela escravidão que se vem destacando não é o 

da indemnização em dinheiro “aos afro-brasileiros pelo sofrimento dos seus 
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antepassados durante a escravidão, mas sim o de quotas raciais, [sendo que] tal proposta 

foi gerada no bojo do princípio que rege o das reparações” (p.356). Se no início do 

movimento das reparações no Brasil as exigências visavam a concessão de uma 

compensação financeira, essa pretensão foi-se convertendo em programas de ações 

afirmativas, sendo o mais polémico o que instituiu cotas para negros (ibidem, 357). O 

autor refere que estas soluções evidenciam o facto da sociedade brasileira se confrontar 

abertamente pela primeira vez com a “projeção do racismo”, enquanto problema público, 

minando a condescendência que se vinha verificando em relação à questão racial, muito 

por causa do mito da democracia racial (ibidem). De facto, as ações afirmativas, 

tendencialmente temporárias, obrigam a sociedade a olhar para o seu interior e discutir 

invisibilidades sociais, como as consequências do racismo. Mas Domingues (2018) alerta, 

no entanto, que esta matéria não é de resolução simples, até porque 

“qualquer programa de ações afirmativas inspira-se numa nova noção de justiça 

e direitos humanos, em que a distribuição dos bens e recursos é tão importante 

quanto a questão da dignidade e do respeito pelos grupos que tentam mudar o 

imaginário do lugar que ocupam na sociedade” (ibidem, pp. 357-358). 

 

 Já posição de Mazrui (1994) em matéria de afro-reparações,  considera que o 

movimento dos “reparacionistas” no século XX “has been partly inspired by malevolent 

continuities in the black world.(…)It was the persistence of deprivation and anguish in 

the black world arising directly out of the legacies of slavery and colonialism” (pp. 2-3). 

Este reconhecido autor africano, que viveu grande parte da sua vida nos EUA, afirma que 

o movimento pelas reparações é um movimento da “África Global”221e explicita três 

modos alternativos para as reparações serem pagas, reparações que na sua perspetiva 

deverão ser, essencialmente, financeiras. Um dos modos de pagamento será através de 

transferência de capital “from the West to the black world -comparable to the grand 

precedente of the Marshall Plan to Europe”; outra via será a de transferência de 

 
221 Para Mazrui (1994), “Global Africa” compreende o continente africano acrescido, em primeiro lugar, 

da sua diáspora em virtude da escravidão (os descendentes dos escravos que sobreviveram à Middle 

passage) e, secundariamente,  a diáspora do colonialismo, ou seja, a dispersão de africanos que continua a 

ocorrer como resultado das disrupções do colonialismo e suas consequências. Todavia, sempre vai frisando 

que “diaspora reparationists were usually concerned with reparations strictly for the Diaspora” (ibidem, 

p.4). 
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competências sob a forma de um esforço internacional que ajude a construir “the 

capacities and skills of Africa and the rest of black world. Redress is needed for the 

damage which is here”; e ainda pela partilha de poder permitindo ao continente africano 

ter uma maior participação em instituições internacionais, como o Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional, “not because Africa is rich but because it has been 

systematically enfeebled. We need to compensate for the damage which is here” (idibem, 

p.16).  

Mazrui acrescenta que, e não olvidemos que o seu texto foi redigido em 1994 com um 

contexto histórico específico que já sublinhamos,“[w]e now need to make a transition 

from affirmative action to a more comprehensive affirmative reactivation in the form of 

reparations. It is in fact the logical next step after affirmative action” (ibidem). O 

posicionamento de Mazrui, naquilo que cunhou como “cruzada pelas reparações” tem, 

efetivamente, o seu sustentáculo na ideia de “África Global”. Por conseguinte, o seu 

enquadramento, inevitavelmente, resvala para a generalização de situações distintas que 

necessitam de respostas diferentes em matéria de reparações, se se pretende tratar o tema 

com seriedade e sem recorrer a ficções agregadoras como o pan-africanismo. Como bem 

destaca Thompson (2018), não pode haver uma justificação universal que sirva todas as 

reivindicações de reparações atinentes aos vários movimentos dispersos no mundo 

atlântico. Exigências que, recorde-se, provêm de continentes distintos, com sociedades 

diversas, que enfrentam desafios específicos, ainda que tenham a escravidão e o tráfico 

negreiro atlântico como estreito elo comum. 

Privilegiando de seguida o que exclusivamente sobre o continente africano foi 

sendo aduzido em matéria de reparações, ressaltamos o enquadramento do historiador 

nigeriano Ajayi (2004), que prefere designar não como reparações antes por reparação, 

o que entende ser o ressarcimento devido ao continente africano pelas potências europeias 

ocidentais. Insiste, como outros autores, que foi praticado crime contra a humanidade em 

virtude do tráfico negreiro e do tratamento dos escravos nas Américas, como hoje vem 

definido no direito internacional e que “impliquant une condamnation et une restitution” 

(ibidem, p.41-42). Acentua que aquando da abolição do tráfico de escravos africanos e da 
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emancipação tudo decorreu sem que tivesse sido expressado “regret pour ces siècles de 

commerce honteux; sans que persone n’ait affiché le moindre signe de répulsion quant 

au racisme qui né de ce commerce” (ibidem, p.42). Defende que a lei sobre a 

emancipação dos escravos, exemplificando com os EUA, “ne pouvait etre suffisante. 

L’émancipation sans la Réparation constituait, tout au plus, un travail macheve.” 

(ibidem, subl. nosso). Ajayi (2004) estabelece ligação entre o movimento abolicionista 

na Grã-Bretanha e o subsequente colonialismo no continente africano, considerando que 

o projeto de desenvolvimento para África desenhado naquele movimento tinha o objetivo 

de extinguir, ali, exportação de escravos  para garantir “la main-d’ouevre sur le continent 

africain pour produire des matières premières devant etre utilisées pour alimenter les 

industries en Europe et ainsi promouvoir un commerce mutuellement bénéfique.” 

(ibidem, p.43). De acordo com o autor, invés de defenderem a ideia de uma reparação 

para os danos causados no continente africano pelo tráfico de escravos, a perspetiva dos 

abolicionistas ingleses, particularmente de Thomas Buxton, originou “d’une plus grand 

dépendance et d’un sous-développement accru pour l’Afrique. Il en a resulte un 

colonialisme né de la traite d’esclaves et donc fondé sur le racisme” (ibidem, neg. e 

subl. nossos). A reparação que Ajayi propõe visa “reparer le tort commis, pas à attribuer 

un blâme, chercher vengeance ou réclamer une compensation financière” (ibidem, p.46). 

Mais do que suscitar o pagamento de uma indemnização financeira, o autor entende que 

se deve começar por traçar programas de reforma indispensáveis para os países africanos, 

apostando na formação de gestores e quadros técnicos que coloquem em marcha aqueles 

programas, com a finalidade de fornecer aos países infraestruturas na área dos transportes, 

das comunicações e do ensino superior. Por isso, nesta perspetiva, para o seu conceito de 

reparação o cálculo de um montante não tem grande importância porque nas reparações 

“[c]e qui est en jeu, c’est le handicap des Africains et des peuples de descendance 

africaine qui est la conséquence de siècles de traite des esclaves et perdure aujourd’hui 

parce que l’on n’a jamais reussi à réparer le mal qui a été fait.” (ibidem, p. 47). Insiste 

no carácter único do tráfico negreiro e escravidão pelos europeus por ter assentado no 

capitalismo competitivo que transformou escravos em simples mercadorias e, após quatro 
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séculos, quando os povos indígenas nas Américas já tinham sido em grande parte 

dizimados, o fenómeno da escravidão reconduziu-se exclusivamente a dois lados: de um  

lado, os escravistas e proprietários brancos e do outro os escravos negros, promovendo-

se, assim, o nascimento do racismo (ibidem, p.50). Defende, consequentemente, que os 

handicaps dos africanos e dos afrodescendentes na diáspora africana na atualidade têm a 

mesma origem e, em manifesto apelo ao pan-africanismo, devem ser tratados em conjunto 

(ibidem, p.56). Entende que para a reparação se consumar deve primeiramente existir a 

“reconnaissance de l’énormité du crime est une condition necessaire à l’appréciation de 

ses véritables effets et de la necessite de la Réparation pour réparer ce qui peut encore 

l’être et rendre la situation plus equitable” (ibidem, p.57). Afirma que se deverão 

começar a definir estas estratégias, tendo presente o contexto da globalização, quanto ao 

preenchimento do conteúdo do que a reparação deve, efetivamente, reparar. A prioridade 

do autor neste ponto atem-se ao diminuto desenvolvimento do continente africano, a 

setores como a educação, o melhoramento dos vários graus de ensino e, também, a nível 

das tecnologias de informação potenciadoras de um incremento no acesso ao ensino 

superior (ibidem, p. 59).  

 Já Oyekan (2016) entende que 

“reparation can be defined as a proposal that compensation be provided for 

nations and descendants of enslaved people in consideration of free, forced labour 

provided over centuries, resulting in losses (both individual and collective); which 

has been developmentally beneficial to the nations and societies involved in the 

slave trade." (p.43).  

Aponta como beneficiários das reparações pela escravatura os afro-americanos, as nações 

das Caraíbas e os países africanos, excluindo o Norte de África. No seu entendimento, 

aquelas categorias de beneficiários estão “bonded by same historical circumstances of 

slavery but separated by socio-political developments from which slavery itself cannot be 

excluded” (ibidem). Mais uma vez é refletida a influência do pan-africanismo como elo 

aglutinador entre realidades distintas, entre o continente africano e diáspora africana nas 

Américas.  O autor sustenta que “beyond making a moral case, a realist understanding 

by African nations of what it takes to advance an interest at the level of international 

relations among states is required. (ibidem, p.50). Este pragmatismo decorre do facto do 
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autor sustentar que a questão das reparações é iminentemente política. Oyekan afirma 

também que o “incentive to pay reparation to African states is the least appealing, as 

they (African states) have neither the relevant attachment or proximity to Europe or 

America, nor the political and economic leverage capable of spurring the West into 

meaningful action.” (ibidem, p.52). O autor considera que o escasso desenvolvimento 

dos países africanos “is a product of imperialism and the internal problems of leadership 

and corruption which must be dealt with if the continent is to develop. Paradoxically, 

dealing with these challenges requires effective and good leadership.” (ibidem, p.53). 

Sucede que Oyekan (2016) revela, num tom crítico, que as atuais lideranças políticas 

africanas “emerge from a parody of true democratic processes, thereby conferring 

legitimacy on elites who are far detached from the needs and aspirations of the people.”. 

(ibidem). Nesta conjuntura, a que se junta a ausência de instituições capazes de criar nos 

cidadãos competências de liderança, Oyekan afirma que o desafio “of leadership is 

important for African development on the one hand, and for the reparation question” 

(ibidem, p.53). Deste modo, enquanto os Estados africanos mantiverem os seus 

numerosos problemas de liderança serão incapazes de reunir capacidade negocial para 

exigir reparações de forma plausível e eficaz. Em consequência, “[i]t is under this 

condition that Africa can begin to work towards self-sustenance and less dependence on 

foreign nations for survival.” (ibidem, p.54).  

 Finalmente, abordamos a análise de Howard-Hassmann (2007) a propósito do que 

a autora designa como “movimento social” pelas reparações no continente africano, 

centrando a sua investigação na década de noventa do século XX. Howard-Hassmann 

aduz que o ponto central da demanda das reparações em África prende-se especialmente 

com o tráfico negreiro atlântico. Por isso, aos países ocidentais envolvidos naquele tráfico 

“is asked for reparations because Europeans and Americans bought Africans to use as 

slaves in the Americas” (Howard-Hassmann, 2007, p. 436). A autora lembra que o facto 

de os africanos também terem sido escravizados pelos seus líderes e traficantes africanos, 

assim como por traficantes muçulmanos, “does not absolve the West of its own 

responsability” (ibidem, p. 447). Contudo, também reconhece que o tráfico de escravos 
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“was illegal only during the latter part of its existence, and colonialism was not formally 

declared illegal until 1960” (Howard-Hassmann, with Lombardo, 2008, p.5).  

Reparações são na perspetiva de Howard-Hassmann, em parceria com Anthony 

Lombardo, definidas como todas as ações que possam “compensate for past mistreatment 

of Africa, and that might restore a sense of equality between Africa and the Western 

world” (Lombardo, Howard-Hassmann, 2005, p. 519). De acordo com esta definição há, 

portanto, três facetas importantes nesta conceção: “acknowledgment”; “apology” e 

“compensation”. “Acknowledgment is a means to set the facts straight on the public 

record about historical and contemporary harm”; Já a ““apology” functions as a 

signifier that African suffering is taken seriously(…)” e a vertente de “compensation” 

pode ser útil para ajudar ao desenvolvimento africano “and rebuild African cultural 

history” (ibidem).  A autora vai deixando clara a sua preferência nesta matéria pela justiça 

distributiva, “for living Africans should take precedence over restorative justice for 

crimes commited against Africans long dead.” E defende que a justiça distributiva 

enraíza-se “in the international imperative to fulfill everyone’s economic rights.”. 

(Howard-Hassmann,  with Lombardo, 2008, pp.2). O movimento social pelas reparações 

em África é pequeno e fraco “does not presently influence international relations” 

(ibidem) e largamente um movimento de elites (Lombardo, Howard-Hassmann, 2005). 

Na verdade, as exigências de reparações visam, no essencial, justiça social e os 

“reparationists seek both material and symbolical compensation for past ill-treatment” 

(Howard-Hassmann,with Lombardo, 2008, pp.2). A autora chama a atenção que há uma 

componente de “atonement”, de expiação, que parece estar no subtexto das discussões 

sobre reparações em África. Para os “reparacionistas” muita da devastação “can be traced 

to the slave trade, colonialism and postcolonial relations with the West” (ibidem, p.4). 

De acordo com Howard-Hassmann (2007) para que a confiança possa emergir e perdurar 

entre africanos e países ocidentais “it is sometimes necessary to acknowledge, and 

apologize for, past wrongs. If Africans repeatedly tell Westerners that they have been 

hurt, and are still hurt, by past centuries of exploitation, then perhaps Westerners ought 

to take their stories seriously.” (p.447). 
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Considerações finais 

Nesta dissertação fomos no encalço das origens históricas mais profundas das exigências 

de reparações pelo tráfico negreiro atlântico e escravidão, que ressoam cada vez com mais 

insistência na atualidade. Para o efeito, munimo-nos dos contributos expendidos pela 

principal historiografia sobre o tráfico negreiro atlântico, escravidão e abolicionismo(s), 

conjugando-os com algumas fontes documentais. 

Começamos, então, por indagar sobre as particularidades e circunstancialismos daquele 

tráfico (e escravidão subsequente), que poderão ter contribuído para singularizá-lo face a 

outros tráficos de escravos em geral e de africanos em particular que o precederam. Nessa 

sequência, descobrimos que foi devido ao comércio negreiro atlântico, especialmente a 

partir do século XVII, altura de crescente intensificação, que a configuração estruturante 

das sociedades coloniais escravocratas se estabeleceu pela dependência, em regra, 

exclusiva do trabalho compulsório de africanos, sobretudo se considerarmos as 

plantações como complexos espaciais que exaltavam os princípios económicos e 

comerciais das sociedades em que se inseriam. Ora, da imprescindibilidade que a 

prestação do trabalho escravo dos africanos  representou para as economias coloniais 

dessas sociedades surgiu a racialização como parte constitutiva da ordenação social, 

predominantemente face aos africanos, devido ao volumoso tráfico que foi praticado ao 

longo de quatro séculos, mas também face aos indígenas americanos.  

Constatamos pois, que uma das características deste tráfico de escravos, que se constituiu 

como o ramo mais lucrativo do comércio atlântico e gerador de rivalidades entre as 

potências europeias que o pretendiam controlar, foi o estímulo à construção da ideia de 

raça como elemento de categorização social introduzida nas sociedades coloniais das 

Américas e Caraíbas. Todavia, defendemos uma perspetiva evolutiva, não linear, quer 

para o tráfico negreiro quer para a escravidão nas Américas que tem por consequência 

destacar, como mostramos neste trabalho, que a importância da escravatura dos africanos 

não teve sempre o mesmo peso, nem a mesma preponderância, ainda que esse peso tenha, 

em regra, aumentado à medida que a complexificação do sistema comercial no Atlântico 

ocorria, nomeadamente, aquando da completude das plantações, exemplarmente visível 
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nas colónias britânicas, em especial no século XVII e XVIII, e de modo particular no 

laborioso cultivo de cana de açúcar. Essa evolução, acompanhada por uma crescente 

importância da racialização, coincidiu com a expansão e fortalecimento do sistema 

económico atlântico. Por conseguinte, é a partir do momento em que os africanos, 

prestadores de trabalho compulsório, são totalmente integrados no mecanismo 

organizacional daquele sistema, e constantemente substituídos como peças exauridas 

dessa máquina incessante de produção erigida, de forma mais visível, sobre as plantações, 

que a componente racial se tornou mais relevante.  

Descrevemos, para elucidar esse processo, como a dependência europeia pelo consumo 

massivo de produtos das plantações, muito particularmente do açúcar, teve um papel 

determinante para a existência do tráfico de escravos até à sua abolição. Por isso, para o 

cabal entendimento do tráfico negreiro e da escravidão de africanos nas Américas teremos 

sempre de considerar a integração da escravatura num sistema económico para o qual a 

escravidão foi essencial para o seu desenvolvimento, pois era o modo de prestação de 

trabalho que, durante séculos, se acreditou ser o mais produtivo e eficiente. 

 Vimos que paralelamente à emergência progressiva da raça içada nas necessidades de 

um sistema económico orientado para a máxima produção com o menor custo, devorador 

de seres humanos escravizados, mecanizando-os para a prática de tarefas sem, no entanto, 

prescindir da capacidade humana dos escravos para a sua execução, existiu um aparelho 

de violência que garantiu aos sistemas coloniais assentes nessa força de trabalho, a 

submissão dos africanos durante séculos.  

Contudo, como ficou claro na nossa exposição, essa submissão não foi plena, antes 

pautada por inúmeras ações de rebeldia dos escravos, desde a génese daquele tráfico até 

à sua extinção, por mais restringidos que estivessem por esse aparelho sistémico de 

coação. Tais atos de resistência assumiram-se multifacetados, uns mais subtis na prática 

quotidiana, e muitos deles de ambígua interpretação, podendo refletir tanto a 

desmotivação e alienação do cativeiro como a capacidade de adaptação dos africanos a 

essa violência sistematizada . Ainda que as manifestações mais extremas dessa resistência 

polimórfica tenham sido as revoltas, quase sempre infrutíferas, na realidade, o nosso 
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trabalho evidenciou que não é possível refutar o potencial de desgaste progressivo, 

contido nesses comportamentos,  para os sistemas coloniais escravistas.  

Acresce a esta modalidade do agenciar dos escravos outra, que cremos ter sido mais 

impressiva pelas consequências que dela advieram para a formação da ideia de liberdade 

e emancipação que os escravos foram desenvolvendo. Referimo-nos às culturas de 

subsistência e às economias informais, que delas derivaram e que, generalizadamente, 

proliferaram pelas Américas e Caraíbas. Observamos que esses institutos, pela descrição 

que deles fizemos, tinham característica ambivalente uma vez que, na sua origem, eram 

emanação do poder do proprietário e, em consequência, da sociedade escravista, embora 

tivessem sido aproveitados por muitos escravos como espaços de autonomia. Ainda que 

com as limitações que lhes apontamos, cremos ter ficado evidente a importância que estes 

espaços de antítese tiveram –  quer do ponto de vista pertença territorial informal, quer 

como forma de transcendência da condição de escravo – não apenas ao tempo da 

escravidão mas, especialmente, aquando da emancipação dos escravos, já que muitos 

deles reclamaram para si esses terrenos, expressando nessa capacidade reivindicativa  a 

noção que, então, faziam de propriedade e pertença da mesma, assim como de trabalho 

recompensado, e que desenvolveram particularmente nesses locais liminares. Essa ideia 

de pertença da terra e do valor de trabalho que por si descobriram irá depois colidir, como 

salientamos, com a liberdade que a abolição lhes trouxe. 

Confirmamos também, outra hipótese que levantamos, que os abolicionismos e as suas 

consequências no período do pós-emancipação terão sido determinantes para o debate  

das afro-reparações. E isso verificou-se pelo facto das ideias abolicionistas se vincularem 

no liberalismo europeu, especialmente na sua conceção de liberdade que tinha no direito 

de propriedade uma das suas facetas caracterizadoras, quando não a sua principal 

vertente. Nessa medida, torna-se compreensível o pagamento de montantes 

indemnizatórios aos proprietários dos escravos aquando da extinção da escravidão e que, 

simultaneamente, tenham sido criados estatutos jurídicos de transição, como o sistema de 

aprendizagem, que não concederam a liberdade aos emancipados imediatamente após a 

abolição. Essas indemnizações pretendiam não só garantir a sustentabilidade económica 
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dos proprietários, mas também das sociedades coloniais dependentes de escravos. Foi, 

precisamente, através da análise das conceções liberais europeias da época e do 

entendimento do jus naturalismo que pudemos perceber porque não foram 

financeiramente auxiliados os ex-escravos na sua integração social, opção política que 

viria a ter repercussões em sucessivas gerações de afrodescendentes. E tal não sucedeu 

porque se entendia que a abolição era em si mesmo recompensa suficiente porque restituía 

aos emancipados a liberdade, no pensamento liberal, o bem maior! 

No entanto, essa liberdade dispensada aos emancipados não correspondeu ao conteúdo e 

alcance que a mesma tinha para a generalidade da população, sendo uma liberdade 

condicionada para a população de ascendência africana que tinha sido escrava. Liberdade 

que, em particular, não correspondeu à visão de emancipação que os afrodescendentes, 

ao tempo da escravidão, foram desenvolvendo naqueles espaços autonómicos que 

analisamos. Ficou patente que as várias proclamações em resultado das revoluções 

liberais que inspiraram o(s) abolicionismo(s), especialmente a Revolução Americana e 

Revolução Francesa, não tiveram, afinal, carácter universal, no sentido de abranger todos 

os seres humanos. Era, portanto, uma liberdade excludente, assente em privilégios, que 

não abrangia toda a população, como os ex-escravos africanos.  

De facto ao longo deste trabalho despontaram, frequentemente, ambiguidades e 

paradoxos que encontram a sua síntese sempre que foi necessário conjugar o binómio 

liberdade-escravidão, no modo como ao longo de séculos, ainda antes do tráfico de 

escravos do Atlântico, a ideia de escravidão reservava embaraços e incómodos que 

aludimos, esse equilíbrio delicado entre o ideal e a prática. 

Ressalvamos ainda como a liberdade não só conviveu com a escravidão e, em especial, 

como a partir dela se afirmou, como destacamos no claro exemplo do estado da Virgínia, 

ainda parte das treze colónias norte americanas, em vésperas da eclosão da Revolução 

Americana. O facto de existirem escravos permitiu aos indivíduos da população branca 

mais empobrecida e com poucas perspetivas de vida, em vez de constituir potencial fonte 

de erupção de conflitos sociais inoportunos para a elite dirigente privilegiada, sentirem-

se parte da comunidade e reforçar esse laço, justamente, porque não eram escravos, 
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encontrando-se em relação a eles numa posição socialmente superior (ou assim os faziam 

crer!). Acresce que outro aspeto foi ligando a população branca desfavorecida às classes 

privilegiadas: a cor da pele, que também os distinguia dos escravos, e que se perpetuou 

para lá da abolição, uma marca estigmatizante para os emancipados no pós-emancipação, 

mesmo para os que já faziam parte da população livre de cor ao tempo da abolição, e para 

os afrodescendentes que nunca foram escravos, nascidos depois dessa era. A liberdade 

que se fortaleceu na escravidão teve, pois, impactos de longo alcance na maioria das 

comunidades afrodescendentes na atualidade. 

Decorre que a análise comparativa que efetuamos entre alguns dos abolicionismos 

permitiu-nos constatar que a maioria das dificuldades vivenciadas pela maioria dos ex-

escravos no pós-emancipação foram semelhantes em colónias distintas e, posteriormente, 

enquanto países já independentes, nomeadamente nos obstáculos praticamente 

intransponíveis no acesso à terra, ao direito de propriedade,  ao trabalho assalariado, aos 

direitos civis e políticos (como vimos, o acesso ao direito de voto muitas vezes vinculava-

se no facto de se ser proprietário e ter rendimentos e/ou não ser analfabeto). 

Consequentemente, aos emancipados foi impossibilitada uma efetiva integração social, e 

mesmo quando considerados cidadãos eram-no apenas de direito e não de facto. 

Neste seguimento, vimos que no caso dos EUA, Caraíbas e Brasil  não existiu uma 

reforma agrária que (re)distribuísse as terras pelos ex-escravos, inclusivamente os 

espaços que no tempo da escratura cultivavam, que sentiam como seus. Nos EUA o pós-

emancipação caracterizou-se pela institucionalização da segregação racial dos negros que 

se prolongaria por noventa anos e que excluiu os afrodescendentes da participação na vida 

social, expondo-os a atos de violência e humilhação continuada, que se naturalizaram no 

quotidiano e deixaram as suas marcas até à atualidade. No caso brasileiro, ainda que sem 

segregação racial legalizada, realçamos as consequências do recurso, pelos líderes 

políticos, ao mito da democracia racial, afeto a uma suposta homogeneização e harmonia 

entre raças, contribuindo para que os afrodescendentes permanecessem debaixo do 

anátema da escravidão, associado à cor da pele, mesmo aqueles que já eram alforriados e 

faziam parte da população livre de cor.  
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Se os abolicionismos trouxeram uma liberdade formal para os africanos não foram 

capazes de prover pela sua materialização prática nas sociedades em que os 

afrodescendentes se encontravam. Talvez essa incapacidade tenha na sua base a difícil 

convivência, que repetidamente encontramos e que sublinhamos, entre liberdade e 

escravidão, alimentando-se a primeira da segunda nos termos que reportamos.  

A abolição do tráfico de escravos veio destacar a nova apologia pelo trabalho assalariado 

que substituiu a ideia secular de que o trabalho gratuito seria mais eficiente e produtivo.  

Esse reposicionamento ideológico juntamente com a  pretensa missão civilizadora dos 

europeus, que se auto percecionavam como povos civilizacionalmente superiores – visão 

que saiu reforçada pelo racialismo científico do final do século XIX e início do século 

XX–, foi transplantado para o continente africano. Com o argumento de extinguirem o 

tráfico e escravidão que aí persistiam, as potências europeias mais do que exibirem novas 

práticas imperialistas apresentaram continuidades, que fomos revelando, face ao modo 

não só como percecionavam o africano, enquanto selvagem e inferior, aglutinando de 

forma redutora a diversidade étnica através da expressão africano, como anteriormente 

nas Américas tinha sucedido com o termo negro. Desencadeada a corrida a África, com 

um novo contexto económico – o do comércio livre depois de séculos de políticas 

mercantilistas–, ficou claro que a criação de colónias europeias se deveu ao 

aproveitamento intensivo das riquezas inexploradas daquele continente para fornecer 

matérias primas para uma Europa ocidental do pós revolução industrial, o que não diferiu, 

nesse quadrante de exploração económica, do que antes fora a exploração do Novo 

Mundo. Nesta renovada fase da expansão colonial europeia, o fator trabalho era usado 

como forma de civilizar o africano, de o resgatar do seu estado tido por primitivo 

segundos os padrões europeus. No entanto, o trabalho foi não, raras vezes, um pretexto e 

eufemismo para práticas camufladas de escravidão, desta feita, no continente africano, 

onde várias potências adotaram a estratégia de fazerem suceder regimes e estatutos 

jurídicos, como nos casos paradigmáticos de Portugal, França, protelando a efetiva 

liberdade dos africanos, especialmente, quando a eficácia do trabalho livre e assalariado 

do ponto vista económico começava a ser rejeitada. Afinal, os africanos estavam ali à 
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mercê dos colonizadores europeus, da sua violência, ainda que coexistisse 

comparticipação de líderes locais, é evidente que as potências europeias, como séculos 

antes ao tempo do início do tráfico, souberam aproveitar as conjunturas societárias 

africanas e seus conflitos, assim como a cumplicidade com dirigentes africanos. Também, 

agora, a mão de obra africana foi utilizada exaustivamente, através de formas análogas à 

escravatura e, genericamente, usufruída pelos países europeus colonizadores, para 

edificar as suas colónias nesse continente e delas extrair proveitos para as economias da 

Europa ocidental. 

Encontramos ao longo deste estudo, a formação de sociedades pós coloniais, na diáspora 

africana e no continente africano, absolutamente diversas, com graus de desenvolvimento 

distintos, ainda que com semelhanças no que toca à dificuldade de mobilidade social dos 

afrodescendentes, em muitos casos, a desigualdade face à generalidade da população 

dessas sociedades, e a conexioná-las está um passado de exploração pelos europeus 

nascido, porém, de um contexto específico que destacamos no nosso trajeto.  

Detetamos que nas exigências de reparações que se fizeram, e fazem, ouvir, embora 

reportem a uma causa genérica que é o tráfico negreiro e escravidão de africanos que, 

maioritariamente, perfilam como crimes contra a humanidade, na verdade, o que cremos 

ter ficado percetível nesta dissertação é  que aquele tráfico e escravidão são, antes de 

mais, causa mediata. Com efeito, é no pós-emancipação que está a causa imediata para 

as afro-reparações que se suscitaram no século XX e início do século XXI, pelo que 

consideramos ter sustentado a hipótese que colocamos a este respeito.  

Na realidade, o pós-emancipação, na generalidade das sociedades que o vivenciaram, 

mostra a incompletude prática do abolicionismo, pois, a consagração legal da liberdade 

pela abolição não foi suficiente para garantir condições mínimas de sobrevivência para 

os ex-escravos no pós-emancipação. Essa fase caracterizou-se, como mostramos, pela sua 

incapacidade em prover pelas condições mínimas de subsistência e sobrevivência dos 

escravos, pondo a nu que afinal a abolição não foi completa, a não ser a nível dos 

princípios, em concordância com as emanações do liberalismo europeu.  

Geralmente, quando se analisa a abolição louva-se o seu sucesso extraordinário 
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conseguido pelos abolicionistas europeus, por ter libertado milhões de escravos nas 

Américas…um feito do mundo ocidental sem precedentes! No entanto, questão que nos 

parece ser indispensável colocar, a par daquela asserção, é a de que liberdade foi essa, 

para lá dos preceitos legais, que foi destinada aos emancipados. Consideramos que essa 

avaliação do sucesso abolicionista separa-se, frequentemente, do exame dos resultados 

práticos do pós-emancipação, prevalecendo a ideia, bem ao jeito do liberalismo europeu, 

de que o facto de já não serem escravos automaticamente melhorara a sua condição, de 

que pior não podiam ficar. Entendemos que ambas as realidades, abolicionismo e pós- 

emancipação, não deverão ter um leitura isolada ou cindível, se de facto lhes quisermos 

destapar as conexões, interligações e ambiguidades que as moldam, se pretendermos, 

efetivamente, conhecer do resultado prático da abolição, sem refugiarmos, o olhar, num 

eurocentrismo obstinado. Isto porque a primeira foi iminentemente consagrada em 

dispositivos legais e a segunda deveria ser o momento de exequibilidade das fórmulas 

legais. E tal não sucedeu. Pelo menos de modo viabilizar a inclusão social dos 

afrodescendentes. Até porque vimos como a liberdade foi concetualizada de forma não 

inclusiva para os emancipados. Ou seja, existia uma contradição insanável na raíz da 

abolição. 

Acresce que nas exigências de reparações por afrodescendentes durante o século XX, 

especialmente no caso dos EUA, Brasil mas também em países africanos, colocou-se a 

ênfase no racismo que dizem ter surgido com o tráfico negreiro e escravidão dos africanos 

nas Américas. Com efeito, a persistência da questão racial continua visível nos dias de 

hoje.  

Todavia, referimos que não é fácil encontrar formas de concertar um movimento de afro-

reparações internacional apenas por remissão para a ideia de África Global, herdada da 

tradição pan-africanista, pelo que a tentativa de encontrar um sentido comum apenas pelo 

recurso à fragmentariedade do pan-africanismo, de pouco ou nada valerá considerando a 

diversidade entre as sociedades onde se encontram essas comunidades da diáspora 

africana atlântica e as sociedades dos países do continente africano. Mesmo partindo 

daquele passado idêntico de exploração - de tráfico negreiro, de escravidão, trabalhos 
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forçados, de estatutos que protelaram a emancipação efetiva – e sobretudo de um pós- 

emancipação ineficaz do ponto de vista dos afrodescendentes, desde então as sociedades 

evoluíram e transformaram-se em comunidades muito distintas, em países com diferenças 

tantas vezes díspares. Os problemas, nomeadamente, de exclusão social, de acesso à 

propriedade, à educação que  cada comunidade enfrenta não nos parecem passíveis de 

resolução através de um movimento global já que se tratam de sociedades que pouco têm 

em comum e as soluções para esses problemas, ainda que radicados naquele passado, 

sendo mesmo um legado seu, terão de ter em conta as especificidades dessas sociedades, 

como é exemplo evidente o caso dos afrodescendentes dos EUA e os africanos que vivem 

em África. Cada comunidade na atualidade terá de encontrar respostas concretas e 

específicas que não são transponíveis em bloco para outras comunidades. O que não é o 

mesmo que dizer que não possam existir pontos de convergência e uma estratégia 

alinhada entre comunidades da diáspora e do continente africano no que respeita, por 

exemplo, a aumentar a visibilidade mediática e a discussão credível do tema. 

Também as iniciativas acerca das afro-reparações no continente africano durante os anos 

noventa do século passado vieram mostrar, como detetamos, que a politização e 

ideologização inerente às ações pelas reparações deveu-se ao reflexo de contextos 

históricos que, durante muito tempo, impediram que o continente pudesse ser ouvido. O 

discurso das reparações, após a superação desses contextos, serviu como catalisador para 

a afirmação do continente mas também ficou refém de agendas pessoais de políticos e 

governantes que viram naquele tema possibilidade de se afirmarem interna e 

internacionalmente. Mesmo a apresentação desta matéria em fóruns de grande impacto 

mundial como a ONU, como sucedeu em Durban em 2001, vieram mostrar a dificuldade 

de encontrar uma voz única em matéria de reparações, pelo que se assiste à pulverização 

de iniciativas que se concentram exclusivamente na sua comunidade. 

Em consequência, os quadros concetuais mais relevantes que abordamos indiciam que os 

problemas atuais vividos pelas comunidades afrodescendentes remontam à exploração da 

escravidão e ao pós-emancipação. De facto, ao longo da nossa exposição reiteradamente 

foram surgindo alguns dos elementos invocados nesses quadros: o racismo, a falta de 
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equidade social que afetou e afeta os afrodescendentes, as escassas oportunidades de 

mobilidade social, assim como o precário desenvolvimento de regiões como as Caraíbas 

e os países do continente africano, indicadores que apontam o facto da abolição ter sido 

incompleta nos seus efeitos práticos, que comodamente se instalou no plano dos 

princípios legais e que teve por consequência um legado do pós-emancipação de uma 

cidadania não inclusiva que se repercute até hoje nas vidas de milhares de 

afrodescendentes.  

Mais do que o estabelecimento de uma indemnização, na maioria dos modelos e soluções 

propostas prevalece a ideia de estarmos perante um problema de desigualdade social que 

deverá ser solucionado com políticas públicas inseridas no âmbito de programas, 

direcionados, nomeadamente, para o acesso à aquisição de propriedade, emprego, 

educação. Atente-se que estas foram questões para as quais o pós-emancipação não deu 

resposta e se refletem, intergeracionalmente, até aos dias de hoje, na generalidade dos 

afrodescendentes.  

Decorre que o conhecimento das causas históricas basilares da problemática desenvolvida 

são essenciais, como pensamos ter realçado, na discussão das afro-reparações e o facto 

de sobre as mesmas, frequentemente, impender um conhecimento superficial concorre 

para a dificuldade de concetualização e, nomeadamente, para a identificação do que se 

pretende efetivamente reparar. O caminho analítico que propusemos, iluminou as causas 

históricas e suas conexões com a exigência hodierna de reparações. As exigências de 

reparações pelos afrodescendentes que as propugnam estão, conforme sustentamos, 

diretamente relacionadas com facto de ter sido vedada à maioria dos ex-escravos uma 

cidadania substantiva nos períodos do pós-emancipação da escravatura nas Américas e 

Caraíbas, resultando de decisões políticas e legislativas tomadas ao tempo do(s) 

abolicionismo(s). Aos ex-escravos foi concedida uma liberdade não universalista, 

somente de facto, permanecendo vigentes as categorizações sociais discriminatórias, 

condicionando assim o exercício da cidadania e integração social plena dos 

afrodescendentes, restrições que se manifestam até aos tempos coevos. As raízes mais 

profundas do problema das reparações têm, portanto, o seu gérmen nas inconsistências  
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das abolições e sua repercussão no pós-emancipação dos ex-escravos. 

Sabemos que o trajeto exploratório que propusemos neste trabalho é apenas  uma reflexão 

entre outras possíveis de explorar em matéria de reparações exigidas por 

afrodescendentes. Pensamos ter deixado indiciados outros caminhos que podem ser 

retomados sobre o debate das reparações se atendermos aos plúrimos contextos históricos 

que influenciaram o seu surgimento. Apesar de ser um tema que, no seu tratamento mais 

comum, se enreda nos excessos de ativismo e  facilmente resvala para a ideologização e 

politização, tantas vezes analisado superficialmente e presa fácil da descredibilização, 

acreditamos ter conseguido mostrar o quão densas as afro-reparações podem ser e repletas 

de conexões históricas que reverberam no presente.  

As afro-reparações vêm recordar-nos a dificuldade em gerir memórias de comunidades e 

países, enquanto reconstruções de um passado, onde coletivo e individual interagem e 

que, in casu, se projetam de forma inequívoca no presente, e entram em disputa com as 

políticas de memória dos países, no passado, intervenientes do lado ativo do tráfico 

negreiro atlântico e escravidão, com o modo como pretendem ver-se e ser vistos!  

As afro-reparações destacam um passado vivo, que tem nele um chamamento. Traz-nos 

o potencial de nos impelir a repensar o presente e a agir, contribuindo para a construção 

de uma sociedade menos desigual porque menos distante da justiça social, desde que 

apouquemos mitos glorificadores e ressentimentos, sendo esse um desafio maior. 

Saibamos, pois, em diferentes papéis, como  políticos, ativistas, académicos, cidadãos, 

estar à altura do que o passado nos exige! E, sobretudo, queirámos responder-lhe! 
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Anexo II 

Panfleto de 1824 (1ªed.) da autoria de Elizabeth Heyrick, abolicionista inglesa, apelando à 

abolição imediata e  boicote do consumo de açúcar na Europa, como forma idónea para 

combater a escravidão dos africanos. Disponível em: 

https://archive.org/details/immediatenotgrad00heyr/page/n2 (acesso em 19-7-2019) 
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Anexo III 

Panfleto da Confederação Abolicionista Brasileira,  Rio de Janeiro, 1883, seguido de análise 

a alguns trechos para apurar da sua finalidade do documento. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/174442/000093681.pdf?sequence=1 

(consulta in 28-6-2019) 
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Parece-nos que o título atribuído ao panfleto revela, a priori,  aquilo que os autores, abolicionistas 

brasileiros, pretendem efetivamente contraditar: o pagamento de indemnização aos proprietários dos 

escravos, numa época cuja pressão dos proprietários ganhava mais força, pese o facto de desde a data da 

publicação do panfleto até à publicação da Lei Áurea (1888) -e consequente abolição da escravatura- 

distaram apenas 5 anos.  

Atente-se aos seguintes trechos: 

 “Assim, pois, abolicionistas e escravocratas estão perfeitamente de accôrdo na classificação desse crime 

omnimodo, que se chama escravidão. Em rigor, o ponto unico de divergencia está na indemnização” na 

(p. 3): atente-se, na passagem que colocamos a neg. e subl., que enfatiza o aspeto essencial em disputa, a 

ser rebatido no panfleto. 

Seguidamente na p.4 “o Estado jámais pagou indemnisação alguma aos donos de casas de jogo e tavolagem, 

que manda fechar. O Estado deportou os caftens, e jámais deu-lhes indemnisação alguma.” : e aqui os 

abolicionistas continuam a argumentar contra a indemnização, exemplificando com casos em que a 

propriedade foi lesada e o Estado não indemnizou, ainda que não fossem instituições em que a economia 

brasileira se sustentasse como sucedia com a escravatura; p..5 “ A abolição eleve ser immediata, instantanea 

e sem indemnisação alguma.” 

Na pág..6: “É simplesmente absurdo pretender que o Estado deve indemnisação aos iniquos expoliadores 

do trabalho dos escravos. A escravidão é um cancro, dizem os proprios escravocratas: pois bem quem 

soffre de um cancro paga ao medico, que consegue cural-o, e não exige delle indemnisação. Quem soffre 

de um dente podre, paga ao dentista, que lhe arranca esse dente. Jámais via-se o dentista indemnizar o 

paciente por têl-o livrado de um dente podre, que lhe empestava a bôca, e causava incessantes dores”: os 

escravocratas usaram a metáfora do “cancro” e os abolicionistas aproveitaram a “deixa”, uma forma de não 

discutir a questão do direito de propriedade dos proprietários, e pretendendo com o recurso a analogias 

básicas ter algum carácter persuasivo sobre o público que lesse o panfleto.  

Todavia, em nenhuma das metáforas invocadas está em causa um direito de propriedade do qual o titular 

seja espoliado. É sobretudo um mecanismo de retórica da propaganda abolicionista (que para além do trecho 

citado continua com mais metáforas de maleitas físicas humanas) a responder à retórica dos ativistas da 

pró-escravatura. 

Ainda na pág..10: “-Fazem, por ventura, idéa da somma, que devem em salario ás gerações, que se 

succederam no captiveiro durante tres seculos? Tomemos o algarismo de 1,500,000 escravos com um 

salario to 1$000, durante 300 annos, ou 90,000 dia uteis, e chegaremos ao prodigioso aIgarismo de 

135.000.000 de contos de réis. Nos doze annos, decorridos depois da lei Rio Branco vós tendes usurpado 

do escravo só em salarios: 

- 5.4000.000 contos de réis!”  

Na análise deste segmento a historiadora Ana Lucia Araujo defende que o mesmo representa a primeira 

invocação de reparações pela escravatura na esfera pública no Brasil:“By bringing the discussion around 

to the amount due to the slaves and not to the slave owners, these abolicionists invoked reparations for 

slavery in the pubic sphere, perhaps for the first time in Brazil.”(Araujo, Ana Lucia 2017, p.79). 

 Porém, é outra a interpretação que fazemos deste segmento. Em primeiro lugar, repare-se que aqui o(s) 

autor(es) está(ão) diretamente a dirigir-se aos proprietários/usurpadores da força de trabalho dos escravos, 

sob a forma de pergunta, para refutar o direito daqueles à indemnização pela perda da propriedade dos 

escravos. Não transparece que estejam a pugnar veemente pela indemnização  para os ex-escravos. Na 

nossa perspetiva a alusão aos cálculos é um meio, e não um fim em si mesmo, para reforçar a sua 

argumentação. A simulação/concretização dos salários de que os escravos foram privados ao tempo da 

escravatura tinha, parece-nos, o objetivo claro: contrariar a indemnização que estaria na iminência de ser 

paga aos proprietários, assunto, à época, na ordem do dia, quando a sua eventual concessão ganhava cada 

vez mais força, faltando apenas 5 anos para a abolição da escravidão, que sublinhamos.  

Também em nenhum momento do panfleto é posto em causa o direito de propriedade dos senhores sobre 

os escravos. O que se repudia é a escravidão e a indemnização aos senhores, o que mostra que os 

abolicionistas eram homens, naturalmente do seu tempo, com o entendimento liberal do direito de 

propriedade e que esse contexto do ideário liberal europeu também trazia contradições aos seus argumentos.  

Atente-se que mais à frente os abolicionistas dirão, na p. 14, “A abolição deve ser considerada como a 

reparação das expoliações, das atrocidades e dos crimes, commettidos pelos escravocratas, desde os 



 
  
  

355 

tempos coloniaes”. Na linha dos abolicionistas europeus e dos EUA, a abolição -ainda que aqui a 

defendessem de forma imediata, dadas os sucessivos adiamentos legislativos que o processo brasileiro foi 

apresentando- era vista como uma “dádiva”, que restituiria a liberdade aos negros. Assim, é a abolição em 

si mesmo entendida como reparação e não  qualquer valor pecuniário como o ensaiado atrás com fim 

meramente argumentativo, a finalidade do manifesto, reitere-se, de modo a contrariar, de forma inequívoca, 

o pagamento de indemnizações aos proprietários dos escravos. Consequentemente, na análise do panfleto 

na sua integralidade, o que consideramos resultar do texto é que reparação para os escravos decorria da 

abolição e não de qualquer compensação financeira! 

Nas páginas seguintes os autores do panfleto vêm, pertinentemente, criticar o facto da lei de abolição do 

tráfico de 1831 ter tido pouco efeito prático e “que os africanos, livres pela Lei, de 1831, tinham sido 

matriculados como escravos.” 

Considere-se a pág. 21: “A Propaganda Abolicionista, no momento actual, comprehende duas grandes e 

momentosas reformas sociaes: 1. o A Abolição immediata, instantanea e sem indemnização alguma, em 

dinheiro ou em prestação de serviços por prazo determinado; isto é, a terminação absoluta e completa 

extincção do esclavagismo ; 2. o A destruição do monopolio territorial, a terminação dos lantifundios; a 

eliminação da landocracia, ou da aristocracia rural dos exploradores da raça africana.) 

O primeiro escôpo reune no Partido Abolicionista todos os verdadeiros philantropos; todos os que crêm 

na Igualdade e na Fraternidade de todos os membros da Familia Humana; todos os que comprehendem 

que a côr negra não é um estigma, e que a côr branca não é um privilegio de exploração das raças menos 

avançadas na evolução social.” (p.40): Indirectamente os abolicionistas, formatados pelo contexto da sua 

época -quando estavam em voga as teorias racialistas - reconhecem a superioridade da raça branca como 

mais avançada na evolução social, embora  sustentem que essa supremacia não lhe dá o direito de explorar 

as raças “menos avançadas” como as de cor negra). 

Finalmente, atentamos à p.48 : “Repitamos. A propaganda abolicionista traz em seu seio todos os germens 

de grandeza e de prosperidade da nossa patria; vai immediatamente restituir a liberdade a um milhão de 

africanos e de seus descendentes; vai acabar com o monopolio territorial; dar valor e permutabilidade ao 

sólo abrir espaço para a imigração, possibilitar o imposto territorial, acabar com todo  esse obsoleto 

systema de lavoura, tão estulto e brutal, como injusto e iniquo; dar, em uma só palavra, elementos para a 

creação, para o progresso e prosperidade da Democracia Rural Brazileira.”: esta é a conclusão do 

panfleto! Quer nas páginas anteriores quer na página final não se voltou a aludir qualquer indemnização 

para os escravos pelos salários não pagos! Esta conclusão parece-nos ser clara quanto às finalidades a que 

os abolicionistas se propõe, sobretudo, insistindo na abolição imediata. A abolição por si mesmo constitui-

se como o ato de reparação para os negros, destacando-se também neste ponto contornos paternalistas. 

Quando referem a distribuição das terras, embora estejam a defender aqui a abolição imediata, os 

abolicionistas afirmam expressamente que a “permutabilidade do solo” será um meio para abrir espaço para 

a imigração -necessária com o aproximar do fim da escravatura. No entanto, repetindo-nos, não referem a 

atribuição de terras para os ex-escravos, o que poderia ser componente essencial na proposta de abolição 

imediata.  

Por tudo isto nos parece que não há aqui a intenção de exigir reparações monetárias para os ex-escravos. 

Apenas se tratou de exercício de retórica para anular a pretensão das indemnizações dos proprietários, na 

linha do que afirma Nicholas Draper (Draper, Nicholas, 2012) no caso dos abolicionistas ingleses, que das 

poucas vezes que se referiram a indemnizações para os escravos foi com o intuito também de retórica, para 

especificamente contraditar as exigências de indemnizações dos proprietários. 
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Anexo IV 

 

Fragmentos do 6º Relatório semi anual no âmbito das escolas da agência Freedmen’s 

Bureau, relativamente os estados do sul dos EUA, referentes a julho de 1868 (3 anos 

após a emancipação dos escravos) seguido de análise onde se coloca em evidência, 

através dos segmentos descritivos selecionados, as condições dos ex-escravos no pós-

emancipação  

Versão integral disponível em: https://archive.org/details/semiannualreport00unit_0  

(consulta em 27-7-2019) 

 
[Nota: não se tratando de fonte manuscrita, e considerando a extensão do documento, não a 

apresentamos na íntegra, encontrando-se a mesma inteiramente disponível através do “link” supra 

indicado. Apresentamos, portanto, as páginas mais relevantes para o estudo que levamos a cabo.] 
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O relatório, realizado 3 anos após a emancipação dos escravos africanos, é composto por vários relatos, em 

relação a vários estados sulistas, transmitidos por agentes da agência “Freedmen’s Bureau” ao 

superintendente responsável, e tinha por objetivo informar sobre o desenvolvimento de escolas, no sul dos 

EUA, para a população emancipada.  Mas a informação que o documento nos fornece vai muito além da 

integração dos ex-escravos e seus descendentes a nível educacional. Mostra com clareza, através das suas 

descrições, como após a emancipação a população negra libertada vivia e era tratada por grande parte dos 

sulistas.  Logo na pág.1, que acima reproduzimos, refere que "All the States south, except Texas, have been 

occupied with the work of reconstruction, in which every class of loyal men participated. The colored 

population were permitted for the first time to act in public affairs and consider grave questions, which, 

for themselves and posterity, had to be settled for all future time. Leading minds among them were fully 

occupied, and as the popular elections came on every male adult was summoned to the polls under strange 

and novel excitement. Opposition to reconstruction, especially to the negro vote, intensified this excitement, 

and for a considerable period the freedmen’s attention was turned away from their schools."   Repare-se 

na p. 10 do relatório, em Charlestown, os professores brancos que pretendessem dar aulas aos negros eram 

por esse facto segregados da comunidade, onde se refere a  presença ameaçadora do KKK: “At Charlestown 

we received a note from the Ku-Klux Klan. Not a white family can be found there willing to board the 

excellent lady teachers, and generally white teachers are obliged to live entirely apart from their own race. 

At Frostburg, the gentleman teacher has been frequently threatened with violence. Various notes have been 

received ordering him to leave town, but another party of whites encourage him to stay. He has found a 

home there with a Welsh family.(…)” Também é referido que poucos ex-escravos tinham casa própria: 

“Very few of them have homes of their own. They need to be encouraged to save their money, and avoid 

bad habits. Too many of them are addicted to the very immoderate use of tobacco and whiskey.” É constante 

e manifesta a oposição dos brancos a que os negros tivessem professores brancos: “The whites are nearly 

all opposed to white teachers. If they must have colored schools, they want them taught by colored 

teachers.” (neg. nosso)  
Em  Maryland, na p. 14, depreende-se  pelo exposto que era prática comum queimarem escolas e igrejas 

dos negros: “No school-house or church has been burned since September, 1866. The freedmen have been 

treated with more kindness during the past year. The change is marked. There has been a better feeling 

manifested in the courts the last few months, and yet the freedmen do not obtain justice as they ought and 

will. The bureau officers are prossecuting the work of relieving the apprenticed children, since the decision 

of Judge Chase in the matter of Elizabeth Turner, October 22, 1867, and the decision of Judge Giles, of 

January 6, 1868. There has been little difficulty in getting the children released from this system of slavery 

wherever the bureau officers could reach the cases.”.  

Já no estado da Virginia o relato do superintendente  menciona que “Nine-tenths of the white population 

of the State are thoroughly organized politically against negro suffrage and political equality. (neg. 

nosso) This movement tends strongly against all attempts to improve and elevate the freedmen. It should 

however be said that there is a very large number of intelligent Virginians who, as partisans in politics, 

would refuse the freedmen the benefits of a higher civilization ; yet, as men and Christians, are ready to 

acknowledge both the expediency and justice of providing schools for the poor of both races. (neg. nosso) 

The freedmen and poor whites will be absolutely dependent for schools on northern and foreign charity 

until the State government is fully reconstructed, and a school system put in operation, supported by liberal 

taxation”. (p.16). 

 Na Carolina do Sul também ocorriam ameaças aos professores e é percetível o ambiente de insegurança: 

“In consequence of threats made against the teacher she was compelled to change the location of her 

school. The persons who threatened her are not known. The desire to learning on the part of the freedmen 

has not abated, and the feeling of the whites in regard to their education is more favorable. There is, of 

course, a class of ignorant whites who will not try to educate themselves or their children, who endeavor 

to throw obstacles in the way of the education of the blacks ; but their conduct is generally reprobated. 

(p.23). 

Já na Geórgia ficamos a conhecer as condições de pobreza em que vivem os negros: “This, from the poverty 

of the people, and difficulty in obtaining their scanty wages, seriously affected the attendance. In Atlanta, 

for instance, where only 25 cents per month was charged, there has been a decrease of from 300 to 400 

pupils. The statement of officers is that all the freedmen can do at present is to provide the coarsest food 
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and poorest clothing for their families; especially in the cities and towns, where they have to pay 

exorbitant rates for very poor dwellings. But there is no real lack of interest in the schools for their 

children, and they would nearly all find means for their support and education if they could send them 

to free schools. (p.26, neg. nosso) E de forma comum a outros estados sulistas também se registam ameaças 

aos professores, alguns tendo de abandonar a profissão com receio que aquelas se concretizassem (p.28). 

 Na Florida a sugestão do agente encarregado da supervisão, mais uma vez,  evidencia a questão racial, a 

separação de “raças”: “A good normal school is needed in Florida, where colored teachers can be 

prepared for the work, enabling the people continually to become the educators of their own race.” (p.29, 

neg. nosso) e na mesma página perentóriamente afirma que “We need at least from 30 to 40 teachers from 

the north. The southern whites will not teach the freedmen.” Também aí são referidas as condições de 

vida miseráveis do emancipados: “The poverty of the freed people is such that for another year at least 

they will need the assistance of charitable associations in the north, in order to proceed with their schools 

with any degree of success. They receive but little help or sympathy from their former masters, although 

the public sentiment is less unfriendly towards the colored schools than it was six months ago.” (ibidem, 

neg. e subl. nosso). No estado do Alabama o superintendente chama a atenção das autoridades centrais para 

o problema que aí considera mais preemente: “I desire to call your attention specially to this point. It is 

difficult, indeed it is impossible, for any one at a distance to form any correct conception of the state of 

public sentiment toward all our efforts for the elevation of the colored race. Sub-assistant commissioners 

and agents, almost without exception, report determined hostility to the education of the freedmen. 

School-houses have been burned, and those still standing are in danger. Teachers find it difficult to 

obtain boarding in families of white people, and are threatened with personal violence. Recently two 

teachers have been beaten and driven from their work. Never was the spirit of opposition more bitter and 

defiant than at the present time. The civil authorities, being in sympathy with this feeling, wink at these 

outrages, and the military, located only at a few points, are unable to reach the perpetrators of these 

wrongs. Many of our teachers are discouraged and are unwilling to return to their fields for the coming 

year. The truth is, we are in the midst of a reign of terror, and, unless something is done speedily for the 

relief of the persecuted Union people in this State, our educational interests must seriously suffer.” (p.31, 

neg.e subl. nosso) Ou seja, as escolas para os ex-escravos eram queimadas, outras corriam o perigo de igual 

destino lhes ser reservado, até porque as autoridades civis eram condescendentes com esses 

comportamentos criminosos, os professores brancos eram ameaçados e espancados e não encontravam 

alojamento  junto de familias brancas sulistas, pelo simples facto de terem como alunos negros! 

 No Louisianna: “The school interest in this State, outside of New Orleans, encounters the disabilities 

of a plantation population, which can have but very little protection from the government, while 

within the city the severest form of organized opposition is experienced. The schools have some warm 

friends, and many who are indifferent to them, but a much larger number who regard the education of 

negroes with utter disfavor. Aid from northern associations has not been given to the extent it has in other 

State.” (p.35)  Mais à frente na p. 36, a questão das raças novamente presente e da vulnerabilidade do 

emancipado diante do empregador das plantações: “The freedmen make one general complaint: that they 

are unable to pay for the education of themselves or children ; and while most of them are anxious 

to have all the advantages of improving their race, they are totally unable to raise the amount of 

funds required for the support of the object desired.(…)In quite a good many localities there is 

opposition to the education of the colored people, and in no place outside the city of New Orleans is there 

any assistance given or arrangements made for their improvement by the State or local authorities, but 

rather, as a whole, the reverse. The destitution of the freedmen brings them more completely under the 

control of the employer than ever before since their emancipation; and, instead of dictating any terms 

of compensation for their labor, in many portions of the State they are obliged to accept just what is 

offered, and are thus deprived of all possibility of advancing their children in knowledge.” O 

superintendente dá conta que  “Some few of the planters (less than formerly) are willing to have schools 

opened on their places, and will assist the freedmen by encouragement and otherwise to maintain them, 

while some are more bitter than ever in their opposition to the education of the colored race. It seems to be 

entirely impossible to obtain any assistance whatever from the benevolent associations at the north in this 

State. They all seem to forget that the freedmen of Louisiana are in any need ; while, in fact, they cannot 

possibly be in a worse condition in any other of the southern States.” (p.36)  
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Anexo V 

Transcrição da “Petição de Belinda” de 1783. Disponível em:  
https://royallhouse.org/belinda-suttons-1783-petition-full-text/  

(acesso em 22-3-2019) 

 

“Commonwealth of Massachusetts 

To the Honourable the Senate and House of Representatives in General Court assembled. 

The Petition of Belinda an Affrican, humbly shews: 

That seventy years have rolled away, since she on the banks of the Rio de Valta received 

her existence—the mountains Covered with spicy forests, the valleys loaded with the richest fruits, 

spontaneously produced; joined to that happy temperature of air to exclude excess; would have 

yielded her the most compleat felicity, had not her mind received early impressions of the cruelty 

of men, whose faces were like the moon, and whose Bows and Arrows were like the thunder and 

the lightning of the Clouds. – The idea of these, the most dreadful of all Enemies, filled her infant 

slumbers with horror, and her noontide moments with evil apprehensions! – But her affrighted 

imagination, in its most alarming extension, never represented distresses equal to what she hath 

since really experienced – for before she had Twelve years enjoyed the fragrance of her native 

groves, and e’er she realized, that Europeans placed their happiness in the yellow dust which she 

carelessly marked with her infant footsteps – even when she, in a sacred grove, with each hand 

in that of a tender Parent, was paying her devotions to the great Orisa who made all things – an 

armed band of white men, driving many of her Countrymen in Chains, ran into the hallowed 

shade! – could the Tears, the sighs and supplications, bursting from Tortured Parental affection, 

have blunted the keen edge of Avarice, she might have been rescued from Agony, which many of 

her Country’s Children have felt, but which none hath ever described,    — in vain she lifted her 

supplicating voice to an insulted father, and her guiltless hands to a dishonoured Deity!  She was 

ravished from the bosom of her Country, from the arms of her friends – while the advanced age 

of her Parents, rendering them unfit for servitude, cruelly separated her from them forever! 

Scenes which her imagination had never conceived of – a floating World – the 

sportingMonsters of the deep – and the familiar meetings of Billows and clouds, strove, but in 

vain to divert her melancholly attention, from three hundred Affricans in chains, suffering the 

most excruciating torments; and some of them rejoicing, that the pangs of death came like a balm 

to their wounds. 

Once more her eyes were blest with a Continent – but alas! how unlike the Land where she 

received her being!  here all things appeared unpropitious – she learned to catch the Ideas, 

marked by the sounds of language only to know that her doom was Slavery, from which death 

alone was to emancipate her.  – What did it avail her, that the walls of her Lord were hung with 

Splendor, and that the dust troden underfoot in her native Country, crowded his Gates with sordid 

worshipers – the Laws had rendered her incapable of receiving property –and though she was a 

free moral agent, accountable for her actions, yet she never had a moment at her own disposal! 

 

Fifty years her faithful hands have been compelled to ignoble servitude for the benefit of 

an Isaac Royall, untill, as if Nations must be agitated, and the world convulsed for the 

https://royallhouse.org/belinda-suttons-1783-petition-full-text/
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preservation of that freedom which the Almighty Father intended for all the human Race, the 

present war was Commenced – The terror of men armed in the Cause of freedom, compelled her 

master to fly – and to breathe away his Life in a Land, where, Lawless domination sits enthroned 

– pouring bloody outrage and cruelty on all who dare to be free. 

The face of your Petitioner, is now marked with the furrows of time, and her frame feebly 

bending under the oppression of years, while she, by the Laws of the Land, is denied the enjoyment 

of one morsel of that immense wealth, apart whereof hath been accumilated by her own industry, 

and the whole augmented by her servitude. 

WHEREFORE, casting herself at the feet of your honours, as to a body of men, formed for 

the extirpation of vassalage, for the reward of Virtue, and the just return of honest industry – she 

prays, that such allowance may be made her out of the estate of Colonel Royall, as will prevent 

her and her more infirm daughter from misery in the greatest extreme, and scatter comfort over 

the short and downward path of their Lives – and she will ever Pray. 

 

Boston 14th February 1783                                         the mark of Belinda” 
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Anexo VI 

 
“Black Manifesto” de James Forman, 1969. Disponível em: 

https://episcopalarchives.org/churchawakens/files/original/c20bd83547dd3cf92e788041d7fddfa

2.pdf  (consulta em 19-5-2019) 

 

https://episcopalarchives.org/churchawakens/files/original/c20bd83547dd3cf92e788041d7fddfa2.pdf
https://episcopalarchives.org/churchawakens/files/original/c20bd83547dd3cf92e788041d7fddfa2.pdf
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Anexo VII 

Folheto informativo sobre a atividade da Comissão de Reparações da CARICOM. 

Disponível em:  http://www.reparationresearch.org/free-downloads/    (acesso em 2-8-2019) 
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Anexo VIII 

Discurso de Verene Shepherd proferido na 16ª sessão do Grupo de Trabalho de 

Especialistas em Pessoas de Descendência Africana, ONU, 2015. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/Session16/VereneShepherd.pdf  

(acesso em 24-5-2019) 
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Anexo IX 

Termos de referência do Grupo de Pessoas Eminentes mandatado pela Organização da 

Unidade Africana (com autorização prévia concedida pelo autor para utilização do documento 

nesta dissertação, conforme solicitado pela UA, que se encontra após final deste documento). 

Disponível em: https://archives.au.int/handle/123456789/2620  (acesso em 23-7-2019) 
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Anexo X 

 
Proclamação da Primeira Conferência Pan-africana sobre Reparações pela Escravidão 

Africana, Colonização e Neo-Colonização, realizada em Abuja, Nigéria, em 1993. 

Disponível em: 

http://www.ncobraonline.org/wpcontent/uploads/2016/02/TheAbujaProclamation.pdf (acesso 

em 4-5-2019) 
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Anexo XI 

 

Declarações de alguns países na Conferência de Durban contra o racismo 
em 2001: 
 

Declaração da Jamaica. Disponível em: http://www.un.org/WCAR/statements/jamaE.htm 
(acesso em 18-5-2019): 

 

 
“JAMAICA 

STATEMENT BY 

AMBASSADOR STAFFORD NEIL 

HEAD OF THE JAMAICAN DELEGATION 

 

WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 

XENOPHOBIA AND RELATED INTOLLERANCES 

 

DURBAN, SOUTH AFRICA, SEPTEMBER 2001 

 

MADAME PRESIDENT 

At the outset, let me extend congratulations and express appreciation to the Government of South Africa 

for hosting this third World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance, and for the excellent arrangements for our comfort and deliberations. The symbolism of the 

venue is overpowering. South Africa, which for so long has been a symbol of racial oppression and 

injustice, has been liberated after a long and victorious struggle. This result was not just a triumph for the 

people of South Africa, it was also a victory for multilateralism and a vindication of the commitment and 

support given 

by the international community over the years in the long campaign against the system of apartheid. 

The struggle must go on, as new forms and old manifestations of racism and related intolerance continue 

to present challenges. In different parts of the world racist attitudes and practices promote violence and 

suffering, stifle human potential and endanger peace; they undermine social cohesion and the enjoyment of 

human rights. This clearly requires of us that we remain united and strong in our principles. Whatever may 

be the psychological, social or economic causes, racism and racial discrimination should find no place in 

human society. It should be exposed in all its forms and manifestations, wherever it may be found. The 

search 

should not be confined to place or time. We should look not only in the present but reach into the past. 

The legacy of the past is important, not only in explaining the persistence of certain patterns of racism and 

racial discrimination, but also in showing the scale and consequences of the damage inflicted. The most 

outstanding example affected Africa and its Disapora in the Caribbean and the Americas. We speak of 

slavery and the transatlantic slave trade that continued over three centuries. It is well established that many 

individuals and companies made substantial fortunes and participating countries were enriched and 

strengthened by the exploitation of this trade in human misery. But the important thing now is not to 

catalogue the abuses or highlight the human suffering endured during that era, but to point the way to 

reconciliation and atonement. The proposals relating to reparations that have been made to this Conference 

are directed 

towards this purpose. 

These proposals are not intended to be divisive or confrontational, but rather form part of a process to heal 

the wounds of the past. Indeed we believe that reparations equally serve the interests of the descendants of 

the victims, as well as the descendants of the oppressors. It is a means by which both may be able to confront 

the past without guilt or bitterness. 

http://www.un.org/WCAR/statements/jamaE.htm
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It would be a landmark achievement for this Conference to adopt an endorsement of Reparations in relation 

to slavery and the transatlantic slave trade. The international community could proceed by way of two forms 

of action. 

First, there should be an acknowledgement that slavery and the transatlantic slave trade was a crime against 

humanity. This would constitute an acceptable gesture in relation to the historical and ethical issue – na 

open and strong condemnation of the grave injustice and violation of the rights of the people of Africa. It 

would set the record straight in the context of universally accepted principles and provide a common 

judgment on a historical phenomenon of fundamental importance in shaping the modern world. 

In the second place, there should be economic measures in the form of policies and programmes at the 

international level that seek to remedy the negative consequences of the historic injustice - the destablisation 

and underdevelopment of Africa and the degradation and psychic damage of the people of the Diaspora. 

What is important now is for the world community to accept the principle of equity compensating policies 

which can be applied to improve the development prospects of affected countries. Within this framework, 

a number of the possible initiatives could be more specifically identified, whether in the form of debt relief, 

resettlement grants, or programmes for the development of human resources. 

This conference could take these important steps now, clearing a major hurdle and laying the basis in the 

long term for better understanding, goodwill and co-operation. At the same time it could provide the basis 

for a more effective partnership within the global community in the promotion of economic co-operation, 

poverty reduction, for human rights and social development. 

All of this is made more critical in the light of the ongoing process of globalisation and the expanded 

international mobility which is part of the dynamics of that process. Increased contact between peoples of 

diverse culture and racial groupings emphasize the need for attitudes and values of tolerance, non-

discrimination and an appreciation of the value of diversity. 

To promote this, we expect the Programme of Action of this Conference should emphasize the role of 

education and socialisation in countering prejudice, racial bigotry and xenophobia. 

As racial minorities, particularly migrants and refugee communities are always vulnerable groups, 

governments should act with vigilance to protect their rights and enforce non-discrimination policies 

through appropriate legislative and administrative measures, not only for the interests of justice, but also to 

increase the level of of social harmony. They should seek through a programme of affirmative action, to 

bring neglected racial minorities into the mainstream of national life, particularly those disadvantaged by a 

historical process of deprivation, subjugation and discrimination. We refer here to the indigenous peoples 

who were dispossessed and exploited in the era of conquest and colonialism, as well as descendants of 

Africans who remain marginalized in certain national communities. 

The fundamental challenge which motivates our deliberations is the search for effective remedies for 

racism, racial discrimination and all forms of racial intolerance. Action by States, supported by the 

international community are to favour policies and programmes to promote social well-being and the 

economic development of those most affected by racism. 

The global revolution in communications offer a new medium for reversing the negative perceptions based 

on racial stereotypes and for promoting greater acceptance of differences including cultural and religious 

ones. Education and training at both formal and informal levels should address cultural biases and 

prejudices, especially in the curriculum offered to the young. We must break the vicious cycle of inter-

generational adoption of discriminatory attitudes and behaviour. 

Without complacency, we can point to Jamaica's own experience in developing a multi-racial society 

demonstrates that these objectives can be realized. Out of slavery and colonialism, the Jamaican people 

have struggled to overcome adversity to build a society out of diverse races on the basis of mutual respect 

and equality. 

Jamaica's first National Hero, Marcus Mosiah Garvey provided us with a vision of racial upliftment which 

transcended natural boundaries and gave African descendants in Jamaica and the African Diaspora 

inspiration for the development of self-respect and equal rights. 

Madam Chairman, we expect positive results, from this Conference. There are obvious difficulties in the 

way, but we will work for the adoption of a Declaration embracing all applicable principles and an Action 

Plan which is both achievable and effective in combating racism in all its forms. 

Full unanimity is of great importance, but consensus should be used to weaken the force and substance of 
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the actions and commitments to be undertaken. What we are seeking to do is to improve the human 

condition, to create a framework for the maintenance of harmony in social relations and to ensure equality 

of opportunity for all. We should make sure that Durban advances these goals.” 

 

 

Declaração de Barbados. Disponível em: http://www.un.org/WCAR/statements/barbadosE.htm  

(acesso em 18-5-2019) 

 

 

“BARBADOS 

Statement by 

 

the Head of the Barbados Delegation, 

Professor Hilary Beckles, 

 

to the Plenario the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia, and Related Intolerance, 

Durban, South Africa, 

September 3, 2001 

 
Thank you very much Madam President. 

It is my intention Madam President to convey to you, as well as all esteemed and distinguished 

delegates and participants, the considerable pleasure and honor the Government and people of Barbados 

feel in having this opportunity to be an active part of this historic world community encounter and dialogue. 

We have made every effort to engage the themes and objectives of this conference with the kind of 

flexibility, reason and integrity that you have requested, and which the community of mankind, so fully 

represented here, has come to expect of those who are serious about its welfare and meaningful 

advancement. This is our approach because this land, this beloved country that has so gloriously welcomed 

us, is no place for anyone to be irresponsible. 

We are sensitive to the significance of the specific and general features of this moment in the 

evolution of world affairs. Our intention is to use the knowledge we have accumulated from our experiences 

and our reflections on the experiences of colleagues whose experiences may differ from our own, to 

facilitate the attainment of the agreed objectives. 

Madam President, there was a time in the not distant past when we in the Caribbean, in tandem with 

many parts of Africa, Asia and the Pacific, embarked on our nation-building proj ect after a prolonged and 

sometimes acrimonious quest for sovereignty and independence. We were encouraged to believe that the 

racism of old, with which we were all too familiar, and had opposed at great human cost, would be a 

diminished and insignificant force in the post colonial world. 

Many among us accepted this, and thought that practitioners of racism were akin to a chicken whose 

head was cut off; very noisy and animated, but in fact quite dead. Well, it now seems that headless chickens 

have discovered how to endure and flourish because the previous two Conferences in respect of the United 

Nations' effort to rid racism from the world community have not been as successful as we would have 

wished. Furthermore, the evidence suggests that the incidence of racism and xenophobia continues to 

determine social conflict and tension at dangerously high levels. 

Madam President, an important principle of quantum physics is that it may never be possible to 

effectively grasp at once the totality of our universe, not to mention those beyond, but we can and must 

make full use of our understanding of those little parts of it that we know. From our corner of world history 

we can generate and share useful knowledge for the purpose of informing collective action. 

In this spirit, and within this context, I wish to say a few things about the Caribbean world, the 

primordial site of one of modernity's greatest crimes against humanity. It was here, following the Columbus 

landfall of 1492 that the ancient civilizations of Africa, the Americas, Europe and later Asia were forever 

http://www.un.org/WCAR/statements/barbadosE.htm
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linked, and through sustainable interactions forged the new colonial dispensation that became known as 

phase one of the Atlantic System. 

Its sponsors considered the Atlantic System, with its first hub in the Caribbean, quite progressive in 

that it revolutionized levels of international trade, engendered large-scale production, and produced material 

surpluses at unprecedented levels. 

But it was a system that was based on crimes against humanity in the form of genocide against the 

indigenous peoples, its invention and ultimate reliance upon a new and historically unprecedented form of 

racialized chattel enslavement that targeted the African people, as well as its inhumane exploitation of the 

defenseless poor of Europe and Asia under various forms of bondage. 

The crimes against the indigenous and African peoples, in particular, were recognized at the time 

by many informed and well-meaning persons, as is the case today. They were always individuals, and 

groups of persons within organizations, whose grasp of the legal and philosophical issues of the time led 

them to conclude that the involuntary reduction of persons to forms of property, the denial under law of 

their humanity, and the organized destruction of their capacity to exist as legitimate communities, were 

indeed crime against humanity. But Madam Chair the voices of such noble men and women, raised in 

defense of humanity, were silenced by the considerable power of those persons, institutions and States, who 

benefited from these crimes. Some of the finest thinkers of the European Enlightenment, for example, wrote 

and spoke of these crimes. In so doing they told us that new forms of terror were in the making and that 

civilized mentalities had long condemned and outlawed. 

Judges and other legal thinkers of many countries in Europe recognized the effects upon society of 

these crimes, and drew judicial lines that divided humanity to the vein. Only Africans and their offspring 

could be reduced to property under law; and chattel slavery, they adjudged, could exist in distant colonies 

but was unacceptable at home. 

The Caribbean was home to the first societies in the Atlantic system in which enslaved Africans 

became the majority. The effective destruction of the native communities enabled these new societies to be 

created as wealth generating machines that were sustainable entirely on the basis of the racialised chattel 

enslavement of Africans. Elsewhere in the Atlantic system, what became known as the Caribbean model, 

an extension and development of what had began earlier in Brazil, was celebrated by property investors. Its 

laws and values were imported into the North American colonies and domesticated as the basis of 

sustainable economic development. 

Of the 15million enslaved Africans imported by Europeans to build the Atlantic system, 42% went 

to the Caribbean, 38% to Brazil, 10% to North America and 10 % to the Spanish mainland colonies. 

From the Caribbean this horrendous system was globalized. The Caribbean was celebrated by the 

rich and powerful as a place that had supplied a global strategy for wealth generation. Today, it is looked 

upon by the poor and marginalised as a place actively in pursuit of social justice and reconciliation. 

The turbulence of this quest, which continues to tear and torture our civilization, has not deterred 

us. We feel some pride in the considerable achievements we have made in the creation of a viable 

multiracial and multi-cultural sensibility. But the legacies of the first Atlantic system of genocide, slavery 

and colonialism, continue to trap the imaginations of many of our people within a cycle of shame and guilt 

that serves to sustain the worst of the past and inhibit the attainment of our shared vision for the future. 

Madam President, the crisis of modernity that finds expression in spiraling racial hatred, xenophobia 

and related intolerance is not the sole burden of any one part of the global community, even though the 

victims of these crimes of which I speak continue to feel in the course of everyday life the kind of pain and 

anguish not easily imagined by others. If the future, said the late James Baldwin, is just another country, 

then the contested pasts are its senior citizen. In finding solutions that will enable the past to dwell 

comfortably in the future we will all have to hang together or we will surely hang separately. 

The shared vision of the majority, who inhabit Barbados and the Caribbean, and the policy actions 

of those who administer their affairs, are consistent with the objectives of this conference. In order to 

counter the backward forces endemic to those terrible racial aspects of our past, we have adopted, since 

attaining Independence, the political philosophy of democratic inclusion as our guide and framework. 

Recently, the Government of Barbados established a National Commission for Reconciliation in order to 

deepen national resolve and to reformulate more relevant public policies in furtherance of our shared vision. 

We continue to dwell upon the positive aspects of our past that speak to survival, achievement, restraint 
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and creativity. 

But we share the view of UNESCO's Secretary-General that the silence which surrounds our past 

must be broken in order to liberate our creative potential, and that a greater crime resides within the bosom 

of those who seek to promote that silence. For this reason we are committed to the generation and public 

ventilation of scientific knowledge about our past in order to fashion relevant education policies and 

strategies that will enable our youth of all races and ethnic groups to face the future, not trapped within the 

guilt-shame cycle, but with confidence as energized citizens with contributions to make to world 

civilization. 

The silence that surrounds our experiences with genocide, slavery and colonialism has had the effect 

of distorting aspects of national curriculum and education pedagogy, thus producing na educational 

experience for our youth that is not always relevant and is dangerous in parts. An effect of this circumstance 

is the promotion of attitudes and actions among a significant part of the citizenry that are not consistent 

with our development needs. 

Considerable amounts of scarce time and resources continue to be dedicated to engaging, defusing, 

and removing these negative historic legacies. Getting on with the tasks of planning for development is 

rendered oppressively difficult as a result, and there is no way around it. Resources have to be found to 

promote a scientific understanding of the past and to fashion policies that are consistent with the internal 

and external logic of our history. 

Within this context we support the call for a formal but scientific discussion of reparations and 

compensation for past crimes against humanity, as well as the issue of an apology by those states that have 

collectively benefited from these crimes. 

The terrible past is not without its ironies. The French Government demanded and received 20 

million gold francs from the Haitian government between 1825 and 1922 as compensation to French slave 

owners because the enslaved dared to abolish slavery by self assertion. These payments were the great price 

that the young nation, starting in 1804, paid for its international recognition. The logic of our history tells 

us that the principle of debt cancellation for developing nations is one that is morally correct and consistent 

with the justice of reparation which we are calling for. 

Did the other European governments not pay millions of national currencies as compensation to 

slave owners when they ended formal slavery in the Caribbean during the 19 century? Were compensation 

funds not established in order to facilitate a new start, a new beginning, for slave owners? What did the 

enslaved received by way of compensation? Nothing! They too had made claims for a new start. Why were 

their requests rejected out of hand? 

Such a context will enable us to address some of the objectives of this conference in a fashion that 

is developmental of our educational infrastructure and consistent with our shared vision of multiracialism 

and a culture of peace. 

We share the view that this conference should be action-driven with a strong emphasis upon 

programme formulation to meet strategic development objectives. In this light we commit to the 

establishment of an Education Fund that will enable the creation of education facilities such as an Institute 

of Multi-Racial Studies and Policy Development that will generate disparately needed research that is 

relevant and scientific in order to foster and enhance the shared vision on which we have embarked. Such 

an institute will work in collaboration with universities elsewhere, be funded with scholarships in such a 

manner that would enable students and researchers to access knowledge centers in developed countries. It 

would house a Text and Testimony Slavery Multimedia Center that will collect, record, organize, exhibit, 

and publish the data relevant to this history, paying particular attention to the thoughts and actions of victims 

in their quest for freedom and justice. 

The contribution of Africans and people of African descent to world civilization before and after the 

advent of the Transatlantic Slave trade remains an important part of the silence and denial that informs the 

making of the modern world. Only significant advances in research, publication, and curriculum 

development can facilitate the laying of foundations for exploding harmful myths and other forms of 

distortion that have enlivened racist thinking and actions. We believe that such a facility can also play an 

active role in the global search, safe repatriation and preservation of historical artifacts. The countries of 

origin of such artifacts have a right to integrate an understanding of the past within the modalities of public 

display. 
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We are cognizant that this second phase of globalization, following upon the first that was 

characterized by the universalization of racialised chattel enslavement of Africans, also carries with it the 

potential for both considerable human progress and an enormous increase in levels of racialised misery. It 

is the principal contradiction of our time, and we need not repeat the tragic errors of the first phase. We 

must continue to learn from our past, and in so doing prepare with earnest to fashion a new approach to 

globalization that will neither foster nor rekindle the racism of old or new forms of ethnic conflict and 

intolerance. This phase of globalization must not be allowed to mature with race and ethnicity as organizing 

principles and universalised negative racial images. 

Following the first phase of globalization, despite the transformations associated with emancipation 

and a century later national Independence, people of African descent, because of persistence racism, 

continue to be marginalised within economic institutions and environments. We have called for the creation 

of a culture of democracy within our economy as part of the process of redress and reparations. We call for 

this process on a national as well as an international level. Democracy for us is not only about the operations 

of the political system, but a system that is also reflected in the functions of the economy as seen in access 

to the ownership and possession of productive resources. 

Finally, madam President, we take these positions and offer these thoughts because it is our view 

that the best chance we have of enhancing communities everywhere that are safe, peaceful and free is to 

commit to programmes of action that will tackle simultaneously the horrid legacies of a divided past and 

craft a high fidelity reality of community respect and coherence for the future. 

I thank you.” 
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AT THE WORLD CONFERENCE ON RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 

XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE 

DURBAN 3rd SEPTEMBER 2001 

Your Excellencies 

Madame President 

President Thabo Mbeki 

Your Excellencies, Heads of Governments, Heads of States and Heads of Delegations 

Your Excellencies, the Ambassadors, Honourable Ministers, delegates, distinguished ladies and gentlemen 

Permit me first on behalf of His Excellency President Yahya Jammeh, the government and people of the 

Gambia, on my own humble behalf and on behalf of the Gambian delegation which accompanies me, I 

wish to extend to His Excellency President Thabo Mbeki, his family, the government and people of the 

beautiful country of South Africa our condolences on the passing away of his Excellency's father, Mr. 

Govan Mbeki. We salute him and all those who made great sacrifices to free the S.A. people and the dignity 

of African and the African people and those in the diaspora. The timing whether by chance or design is 

testimony again to his great commitment to ensure that racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance are wiped out of the daily lives not only of South Africans but of people the world over. 

He has very clearly passed on the baton. Long live his memory and God bless his family and the people of 

South Africa. Let me also seize this opportunity to thank the United Nations and its Secretary General Kofi 

http://www.un.org/WCAR/statements/gambiaE.htm
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Annan and the UN High Commissioner for Human Rights and the whole UN system for organizing this 

conference. It is so timely and relevant. I also thank the government and the people of South Africa for 

hosting it and everyone else. 

Madam President, your Excellencies , distinguished ladies and gentlemen it gives me great pleasure on 

behalf of the president of the Republic of Gambia Alhagie Dr. Yahya Jammeh to make a statement on this 

most relevant and epoch making conference. 

Racism, racial discrimination xenophobia and elated intolerance are subjects which black Africans in 

particular are also familiar with that they are like red and white corpuscles in the blood stream which are 

ever ready and always on the look out to defend the system against any intruder or trouble. 

Black people and Africans have suffered greatly down the centuries from racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance from Whites, Arabs, Indians, Latin Americans, to mention a few. Even 

before the advent of the slave trade which lasted for over four or five centuries and is more practiced in 

more discrete forms today, black people were looked down upon by people of other colours, maltreated, 

abused, insulted, belittled and subjected to heinous crimes and offences in all spheres of life. 

The "Man Friday" syndrome popularized in Robinson Crusoe was not a sudden occurrence of the slave 

trade era. The slave trade was the high point of centuries of racial discrimination, 

racism xenophobia and related intolerance which brought about the weakening, subjugation segregation, 

harassment and discrimination of the black man and woman who being universally perceived as worthless 

except as a servile domestic, suffered the final insult of being formally sold, bought, loaned and used, raped, 

killed, tortured, thrown into the high seas, suffocated, fed to the lions and other wild beasts in hundreds of 

millions by Europeans, Americans, Arabs, Indians, Asians and other colours and over the centuries with 

impunity and without questions being asked of how a friendly, extremely tolerant and friendly race could 

be reduced so low. Where were all the great priests, men and women, religious people and human 

conscience? The brutalisation and enslavement of the black race, was one of the most demeaning 

indictments on the human race which was eventually outlawed formally because of the hard blow to the 

conscience of so many people guilty of practising slavery or associated with the heinous crime one way or 

the other. 

Various speakers have mentioned the extent to which people of the world went to justify this crime. 

It lasted so long because of the social, economic and religious structures put in place to consolidate and 

perpetuate the crime. It was sought to be justified intellectually, scientifically, economically, politically, 

religiously, culturally. Racism and racial discrimination were also practiced against black Africans and 

those of black African descent in the literature, history and sociology books of the English and other 

languages, in the films, paintings and everywhere. In all these passive and active sympathisers sought to 

justify the crime but failed in the end. 

And it is a travesty to say that slavery was stopped by some Europeans. It was rejected, rebelled against by 

its victims first and its abolition accelerated by those nations and peoples who had been involved in it. It 

was a war of conscience, first won in the minds and then only in practice. 

It is not good enough therefore to say we should forgive and forget about one of the greatest acts of 

genocide, of inhumanity by man against his fellowman and the cause of the greatest socio-economic 

retrogression that has happened. Not before we put it in its right perspective and make appropriate amends 

for it. It is only in so doing that the whole world can finally do fair justice to the black people, Africans, 

Americans, and all the descendants of slaves of centuries of slavery, colonial subjugation and domination 

the effects of which are still visible throughout Africa and among black people in the diaspora. 

It is not good enough to say that it will embarrass our friends or partners or for some who have inter-married 

their relatives and children. That is not the point. We are dealing here with an issue which goes beyond 

individuals or the relationship between friends or donors and recipients and partners. We are talking about 

the greatest crime, the biggest genocide, serious underdevelopment with little hope for progress no matter 

how much effort we put into the development process. 

Something terribly wrong has been done and its repercussions will continue to be felt by black people until 

the end of time in poverty, retrogression, more racism, more racial discrimination, more xenophobia and 

more intolerance whether it is related to these or not. 

This is the place. Now is the time to say all about it and do something about it. Talk openly, all the way, on 

every aspect of it. Otherwise I do not believe that talking about it again later, little by little, softly, softly or 
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diplomatically will solve it. Diplomacy never solved the real issues in South Africa or anywhere else, nor 

will it when the chips are down. Let us not be too worried about who will be compensated and how. That 

can certainly be worked out in due course. Let us agree that: 

a) Slavery and colonialism were racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the 

result of these. 

b) Let us agree here in Durban that as a result of these millions of blacks in Africa and in the diaspora were 

killed, maimed, brutalized, chained, dehumanized, abused and 

forcefully migrated. 

c) Let us agree that this was genocide. 

d) Let us agree that this cost Africa and African descendants losses in billions in human and material 

resources and denied them great benefits. 

e) Let us agree that it is immaterial that some Africans and people of African descent were involved in the 

trafficking of slaves and in facilitating colonization. Two wrongs don't make a right. 

f) Let us agree that reparation, redress and compensation are in place. 

g) Let us determine the forms that reparation and compensation will take. 

h). Let us agree that no plan whether Omega or any other African plan will have the slightest chance of 

success no matter how many promises the International Community 

gives until we receive reparation in forms to be worked. 

i) Let us agree distinguished delegates, ladies and gentlemen, that the magnitude of the reparation and 

compensation should correspond with the magnitude, the gravity and longevity of the crimes of slavery and 

colonization and continued racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. 

j) Let us, I beg you distinguished ladies and gentlemen, agree in Durban to put in place, international and 

domestic institutions to outlaw slavery, colonization, racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance. 

k) Let us ensure that the worlds financial and other institutions which are supposed to assist member 

countries and bring peace, justice and developments such as UN bodies, the IMF, World Bank and other 

international bodies are not in any way hijacked by people who seek instead to foster and encourage subtle 

and other forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance by linking unduly the 

assistance of support to ideas and other policies which may in the end be seen and may have some 

basis in racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. 

Finally your excellencies, distinguished ladies and gentlemen let us agree and resolve to leave Durban 

cleansed from these ills to ensure that we fight for their eradication at home, 

Regionally and Internationally, in Government and out of it when we return. 

Let us seek for universal co-operation in this fight, let us say as they put it, Never, and Never again to 

slavery and colonialism. 

Let all our backs and the backs of all the people of the world be turned against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance so that 

- we can live to posterity, 

- a world filled with peace, 

- a world filled with equalities, 

- a world filled with justice, 

- a world truly made of sons and daughters of one Adam and Eve., 

- and to practise the love thy neighbour principle.” 
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H.E Mr. ALI MOHAMED OSMAN YASSIN 

Minister of Justice 

OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN 

 

Before the Third World Conference against Racism 

Durban, 

August 31 st - 7t' September 2001 

Madame President, 

Allow me at the outset, to congratulate you on your election to steer this important gathering. Our 

congratulations are also extended to the members of the bureau. I would also like to register our thanks to 

the people and Government of South Africa for their hospitality in hosting this world Conference. We salute 

the heroic struggle of this great nation against Apartheid; we also pay tribute to the wisdom of its leadership. 

We share with the People of South Africa their grief for the loss of a great son of Africa, the late Govan 

Mbeke. 

Madame President, 

My country attaches great importance to this conference, which we hope will contribute to the 

creation of a better world that rids itself of the evils and abhorrence of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance. The strict observance and adherence to the spirit of the Universal 

Declaration of Human Rights and of the Vienna Declaration and Programme of Action would guide the 

pursuit of equality and nondiscrimination in all countries and societies. To reflect the aspirations of the 

peoples of the world in their magnificente diversity, governments must affirm the implementation of 

economic, social and cultural rights along civil and political rights. In this context we recognize the 

importance of the civil society in assisting governments by proposing and implementing strategies for the 

fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. 

Madame President, 

Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, positive developments took place 

in the international, regional and national laws emphasizing and underpinning equality. Notwithstanding 

that, racist attitudes still remain entrenched. We also note with sadness and regret that minorities, 

indigenous people, migrants, asylum seekers and refugees still suffer from widespread inequalities and 

racial discrimination. 

Education, Madame President, remains a key to the promotion of respect for racial, ethnic, cultural 

and linguistic diversity of societies, and for the promotion and protection of values, which are essential to 

prevent spread of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. New information 

technologies including the Internet should contribute to combating racism and should also be used to 

enhance and augment tolerance and respect for diversity. 

Madame. President, 

This is the third World Conference to be held to combat racism, racial discrimination and related 

intolerance. It is our desire that the outcome of this conference be recorded by history 

as ultimate remedial solutions in the path of creating a world free of racism. Looking for a better 

future requires healthy present and in-depth study of the past. The injustices of the past should be 

recognized. 

The slave trade, particularly against Africans was an appalling tragedy in the history of humanity, 

not only of its abhorrent barbarism but also of its enormous magnitude, its institutionalized nature and 

transnational dimension and particularly its negation of the essence of the victims. History recorded that 

economic prosperity in some quarters of the world was built on the miseries of Africa and the Africans. 

The economic marginalization of Africa started by its deprivation of capable and strong manpower by slave 

trade; followed by the uneven exploitation and sometimes siphoning of its natural resources during the 

colonial era, and is culminating nowadays by virtue of economic globalization where Africa doesn't 

have the capacity to compete commercially in the world economy. Justice and fairness necessitate 

that those responsible for these injustices should bare the responsibility and assist in rectifying this 

unfortunate situation. 

Madame. President, 

It is imperative upon this World conference to address and. condemn the ongoing Israeli practices 
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of occupation based on settlement, displacement, blockade, collective punishment and 

extra judicial killings against the Palestinian People, committed in flagrant defiance of the 

international community and legality. 

Madame. President, 

Our Constitution in the Sudan was drafted in conformity with the International Bill of Human Rights 

particularly those sections that deal with rights, freedoms, duties and responsibilities. The Constitution 

stipulates for the freedom and sanctity of life for all Sudanese and for being free from subjection to slavery, 

forced labour, humiliation and torture; for the right of equality before the law and that "there shall be no 

discrimination for reasons of sex, race or religious creed"; for sanctity of life; for freedom of movement; 

for freedom of creed and worship; for freedom of thought and expression and for freedom of organization 

and association. Article 27 of the constitution stipulates for the sanctity of cultural communities where 

"there shall be guaranteed for every community or group of citizens the right to preserve their particular 

culture, language or religion, and rear children freely within the framework of their particularity". 

Madame President, 

It is only by solidarity, cooperation and by deepening the understanding that people should have 

equal rights, can we confront and circumvent racism. We, however, should endeavor to inculcate the 

principles and norms embodied in the UN Charter and relevant International Covenants in our constitutions 

and national laws. States are called upon to take all necessary constitutional, legal, legislative and 

administrative measures including appropriate form of affirmative action to prohibit and redress 

discrimination in all of its manifestations and ensure that these measures are respected and implemented by 

all state authorities at all levels. 

Thank you Madame. President.” 
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TO THE WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 

XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE, 

DURBAN, SOUTH AFRICA, 2ND SEPTEMBER 2001 

 

 

• THE PRESIDENT OF THE WORLD CONFERENCE MADAM DR ZUMA, 

• YOUR EXCELLENCY PRESIDENT THABO MBEKI OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 

• YOUR EXCELLENCIES HEADS OF STATE AND GOVERNMENTS, 

• YOUR EXCELLENCIES HEADS OF DELEGATIONS, 

• DISTINGUISHED DELEGATES, 

• LADIES AND GENTLEMEN. 

ALLOW ME FIRST AND FOREMOST TO CONVEY ON BEHALF OF MY PRESIDENT, DR. 

FREDERICK J.T. CHILUBA, THE PEOPLE OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA AND INDEED ON MY 

OWN BEHALF, OUR DEEPEST CONDOLENCES ON THE DEATH OF AN ICON OF AFRICAN 

FREEDOM, MR. GOVAN MBEKI. WE PRAY TO THE ALMIGHTY GOD THAT HE GIVES 

STRENGTH TO THE FAMILY AND IN PARTICULAR THE PRESIDENT OF THIS GREAT 

COUNTRY, MR. THABO MBEKI DURING THIS TRYING AND DIFFICULT TIME. 

https://www.un.org/WCAR/statements/zambE.htm
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MAY 1 TAKE THIS OPPORTUNITY TO CONGRATULATE THE REPUBLICAN PRESIDENT, THE 

SOUTH AFRICAN GOVERNMENT AND THE PEOPLE OF THIS COUNTRY, FOR HOSTING THIS 

HISTORIC EVENT. MAY 1 THANK THE SOUTH AFRICAN PEOPLE FOR THE WARM 

RECEPTION ACCORDED TO MY DELEGATION AND ME SINCE OUR ARRIVAL IN THIS 

BEAUTIFUL COASTAL CITY OF DURBAN. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

IT IS COMMON KNOWLEDGE THAT ACTION AGAINST RACISM WITHIN THE UNITED 

NATIONS GAVE ITS FULL EXPRESSION THROUGH THE DRAFTING AND ADOPTION, BY A 

UNANIMOUS RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY IN 1965, OF THE INTERNATIONAL 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION. 

BEARING THIS IN MIND, THE CHALLENGE BEFORE THE FAMILY OF NATIONS IS TO COME 

UP WITH A WORKABLE PROGRAMME OF ACTION THAT WILL MOVE THE WORLD A STEP 

FURTHER IN THE FIGHT AGAINST RACISM, RACIAL AND TRIBAL/ETHNIC 

DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE WITHIN NATIONS, 

COMMUNITIES AND/OR DOMESTIC JURISDICTIONS. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

THIS HISTORIC CONFERENCE, THE THIRD OF ITS KIND, ORGANISED UNDER THE AUSPICES 

OF THE UNITED NATIONS, AFFORDS US AN OPPORTUNITY AS A COMMUNITY OF NATIONS 

TO REFLECT AND TAKE STOCK OF PAST EFFORTS MADE TO ADDRESS THE SCOURGE OF 

RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION, AND TO CHART A PRACTICAL WORKABLE WAY 

FORWARD WHICH WILL SERVE FUTURE GENERATIONS FROM THIS CENTURIES OLD 

INHUMAN PRACTICE. 

AFRICA AS A CONTINENT HAS HAD ITS FAIR SHARE OF THE NEGATIVE EFFECTS OF 

RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE. 

THE APARTHEID ERA HERE IN SOUTH AFRICA EPITOMIZED RACIAL DISCRIMINATION AND 

COLONIALISM PUT TOGETHER. FAR IN THE HISTORY OF THE HUMAN SOCIETY, SLAVERY 

AND RACIAL DIVIDE, SEPARATED ONE GROUP OF PEOPLE FROM ANOTHER. THE PRACTICE 

WAS BRUTAL AND INHUMAN. THE DISCRIMINATION WE SEE TODAY IS A SOCIAL 

ATAVISM OF THE CENTURIES OF INHUMAN PRACTICES. WE HAVE A CHANCE AND AN 

OPPORTUNITY TODAY TO CONTRIBUTE TO A BETTER WORLD WHERE RACISM AND 

DISCRIMINATION WILL COME TO AN END. 

 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

LET US ACCEPT THAT EVEN AS WE ARE GATHERED HERE TODAY, RACISM, RACIAL 

DISCRIMINATION AND RELATED INTOLERANCE AROUND THE WORLD STILL AFFECT OUR 

ATTITUDES TOWARDS ONE ANOTHER AND EVEN OUR CAPACITY TO DEVELOP A COMMON 

UNDERSTANDING ON HOW TO HANDLE THIS RETROGRESSIVE SOCIAL, ECONOMIC AND 

POLITICAL DIVIDE IN OUR MIDST. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

THIS YEAR, WE WITNESSED THE BEGINNING OF THE HISTORIC TRANSFORMATION OF THE 

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY (O.A.U.) INTO THE AFRICAN UNION (AU) OF WHICH 

ZAMBIA IS PRIVILEGED TO CHAIR. IT IS HOPED THAT THE A.U. WILL EFFECTIVELY DEAL 

WITH AFRICAN MATTERS. AS CHAIR OF THE A.U, ZAMBIA PLEDGES ITS TOTAL 

COMMITMENT TO THE AFRICAN PEOPLE, TO DO THAT WHICH THE CONTINENTAL BODY 

WANTS HER TO DO. I KNOW FOR SURE THAT PROBLEMS OF RACIAL, TRIBAL/ETHNIC 
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DISCRIMINATION ON OUR CONTINENT MAKE ONE OF THE MAJOR HINDRANCES TO 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND GENERAL SOCIAL IMPROVEMENT OF OUR PEOPLE. 

THE AFRICAN UNION WILL BE FACED WITH THE UNDAUNTED TASK OF ENSURING PEACE 

AND HARMONY ON THE AFRICAN CONTINENT AND SHOULD THEREFORE, RISE TO THE 

OCCASION OF DEVELOPING EFFECTIVE CONFLICT RESOLUTION MECHANISMS WITH 

EARLY WARNING SIGNALS THAT WILL PREVENT FUTURE CATASTROPHES. MANY OF THE 

CONFLICTS ARE EMBEDDED IN THE OLD RACIAL AND TRIBAL/ETHNIC PRACTICES OF 

DISCRIMINATION, ESPECIALLY WHERE SUCH DISCRIMINATION MANIFESTS ITSELF IN THE 

ALLOCATION OR DEPRIVATION OF RESOURCES BY ONE RACIAL, TRIBAL/ETHNIC GROUP 

OVER ANOTHER. 

 

MADAM PRESIDENT, YOUR EXCELLENCIES, LADIES AND GENTLEMEN, WE HAVE COME 

TO DURBAN TO LIBERATE OURSELVES FROM HISTORICAL INJUSTICES COMMITTED 

AGAINST MANKIND IN THE FORM OF SLAVERY AND SERVITUDE AND NOW TO EMPHASIZE 

THAT SLAVERY SHOULD NOT BE REMEMBERED AS AN APPALLING TRAGEDY, BUT ALSO 

AS A FACTOR THAT FOR CENTURIES DEPRIVED AFRICA OF HER HUMAN AND NATURAL 

RESOURCES. 

WE MUST ACCEPT THE FACT THAT IT IS THE RESOURCES PLUNDERED OVER CENTURIES, 

THE OPPRESSION AND DISPLACEMENT OF HUMAN CAPITAL, WHICH HAVE SERIOUSLY 

IMPAIRED AFRICAN DEVELOPMENT TO THIS VERY DAY. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

AFRICA WOULD LIKE TO EXPLAIN HER EXPERIENCE FROM 1870, THE TIME THAT SLAVERY 

IS CONSIDERED TO HAVE BEEN ABOLISHED WORLDWIDE TO THE PRESENT. 

1 WANT TO SUM UP HOWEVER, BY SAYING THAT AS A CONSEQUENCE OF THE INHUMAN 

SLAVE TRADE AND COLONIALISM, AFRICAN PEOPLE HAVE SUFFERED GREAT 

INEQUALITY. HISTORY IS REPLETE WITH ONE RACIAL GROUP SUFFERING IN SLAVERY OF 

ANOTHER. EVEN THE HOLY BIBLE GIVES US A MOVING ACCOUNT OF SLAVERY AND 

LIBERATION OF COMMUNITIES. OUR TASK IS TO CHANGE THE COURSE OF OUR MODERN 

HISTORY FOR THE BETTER. 

THE BERLIN CONFERENCE OF 1886 ON THE PARTITION OF AFRICA, DREW ITS MORAL 

AUTHORITY FROM THE FACT THAT PEOPLE WHO LIVED IN THE AFRICAN CONTINENT 

WERE TOO INFERIOR TO BE CONSULTED WHEN ARBITRARY BOUNDARIES AND 

OWNERSHIP OF THEIR NATIVE LANDS WERE BEING DECIDED. 

 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

 

AFRICA REQUESTS FOR AN AUDIENCE, SO THAT THE WORLD CAN HONOUR AND TAKE 

RESPONSIBILITY FOR THE MEMORY AND RECOGNITION OF THE CRIME OF SLAVERY AND 

COLONIALISM IN RECENT HISTORY. FAILURE TO THAT, BLACK PEOPLE WILL CONTINUE 

TO BE VIEWED AS PROPERTY, WHOSE VALUE FLUCTUATES ACCORDING TO THE LAWS OF 

DEMAND AND SUPPLY. OUR MODERN DEMOCRATIC SYSTEMS OF GOVERNMENT CANNOT 

ALLOW THAT. 

AFRICA'S FRACTURED COURSE OF DEVELOPMENT MUST BE REPAIRED, AND ALLOWED 

TO RUN ITS OWN COURSE, ESPECIALLY GIVEN THE ADVANTAGES OF MODERN 

TECHNOLOGY AND THE POLITICAL DEMOCRATIC DISPENSATION IN THE WORLD TODAY. 

 

MADAM PRESIDENT, 
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AFRICA WANTS TO REMIND THE WORLD THAT THERE IS NO NEED TO LOOK FOR THE 

SOURCES, CAUSES, FORMS AND CONTEMPORARY MANIFESTATION OF RACISM, RACIAL 

DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE, IN THE DARKNESS OF OUR 

MINDS AND HEARTS. 

THE CHURCH HAS INDEED DONE A GREAT DEAL WITH RECONCILING HUMAN RELATIONS 

OVER THE YEARS. THE CHURCH AT LEAST ACCEPTS THE FACT THAT "SLAVE TRADE WAS 

THE GREATEST PRACTICAL EVIL WHICH HAS EVER AFFLICTED THE HUMAN RACE." 

MADAM PRESIDENT, 

INDEED ZAMBIA SHARES THE DOUBTS OF LORD GEORGE GRENVILLE, BRITISH PRIME 

MINISTER BETWEEN 1809 TO 1807, WHO WONDERED, "CAN WE FLATTER OURSELVES THAT 

THE MISCHIEF WHICH THE (SLAVE) TRADE HAS CREATED WILL NOT BE REMEMBERED 

FOR MANY AGES, TO OUR REPROACH?" 

THE ZAMBIAN PEOPLE FEEL, HE WAS VERY CORRECT OF THAT ASSESSMENT BECAUSE 

ALTHOUGH SLAVERY WAS A LEGAL TRADE, AS SHOWN BY THE CHARTER OF THE ROYAL 

AFRICA COMPANY, 1672, NO ONE WAS BORN A SLAVE, BECAUSE EVERYONE IS BORN 

WITH ALL HIS HUMAN RIGHTS AND DIGNITY. IN THIS REGARD, THEREFORE, THE SLAVE 

TRADE AND SLAVERY WAS AND STILL REMAINS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS. 

 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

ZAMBIA AGREES WITH THE REST OF THE WORLD THAT MANY OTHER PEOPLES AND 

RACES AROUND THE WORLD ARE VICTIMS OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 

XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE. HOWEVER, THE CRY 

FOR AFRICA IS THAT ALL THE VICTIMS OF ALL ABUSES OF HUMAN RIGHTS IN THE 

RECENT PAST AND THE VERY RECENT TIMES HAVE BEEN ADEQUATELY REDRESSED FOR 

THE WRONGS OF THE PAST, BUT AFRICA REMAINS SUFFERING AND BLEEDING FROM THE 

AFTERMATH. 

AFRICA MUST SHARE THE VIEW OF LORD PALMERSTON WHO, PARTICIPATING IN THE 

HOUSE OF COMMONS DEBATE IN 1844, SAID: 

"IF ALL CRIMES WHICH THE HUMAN RACE HAS COMMITTED FROM CREATION DOWN TO 

THE PRESENT DAY, WERE ADDED TOGETHER IN ONE VAST AGGREGATE, THEY WOULD 

SCARCELY EQUAL THE AMOUNT OF GUILT WHICH HAS BEEN INCURRED BY MANKIND IN 

CONNECTION WITH THIS DIABOLICAL SLAVE TRADE." MADAM PRESIDENT, 

THIS STATEMENT MADE 156 YEARS AGO, IS AS CORRECT NOW AS IT WAS THEN. THE 

BLACK PEOPLE DESERVE FULL REDRESS OF THE INJUSTICES OF SLAVERY. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

IN RECOGNITION OF THE INJUSTICES THAT AFRICANS FACE ON THE CONTINENT AND THE 

AFRICAN DIASPORA, IT PLEASES ME TO KNOW THAT AFRICA HAS TAKEN A POSITION ON 

THE TOPICAL ISSUES OF THIS CONFERENCE THROUGH THE ADOPTION OF THE AFRICAN 

DECLARATION OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED 

INTOLERANCE OF DAKAR (1999). 

IT IS AGAINST THIS BACKGROUND THAT ZAMBIA, AS A PARTY TO THE AFRICAN 

DECLARATION AND AS CHAIR OF THE AFRICAN UNION (FORMERLY ORGANISATION OF 

AFRICAN UNITY), CALLS FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL 

COMPENSATION SCHEME FOR VICTIMS OF THE SLAVE TRADE AND A DEVELOPMENT 

REPARATION FUND TO PROVIDE ADDITIONAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT 

PROCESS IN COUNTRIES AFFECTED BY COLONIALISM. 

 

MADAM PRESIDENT, 
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ZAMBIA WOULD LIKE TO URGE ALL THE COMMUNITY OF NATIONS TO TAKE IMMEDIATE 

MEASURES OF PREVENTION, EDUCATION AND PROTECTION AIMED AT THE TOTAL 

ERADICATION OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED 

INTOLERANCE AT THE NATIONAL, REGIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS. 

ZAMBIA ALSO URGES THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO PREVENT ALL EXCLUSION 

TENDENCIES, WHICH CONTRIBUTE TO STEREO TYPED SOCIAL ATTITUDES. IT IS NOT FOR 

AFRICA TO DISCRIMINATE AGAINST ANY OTHER RACE, NO! AND I CALL ON ALL 

AFRICANS NOT TO DISCRIMINATE AGAINST ANYONE. EQUALLY, I CALL UPON ALL OTHER 

RACES NOT TO DISCRIMINATE AGAINST AFRICANS. THE ENTIRE HUMAN RACE HAS A 

DUTY TO LIVE TOGETHER HARMONIOUSLY ON THIS ONE PLANET. 

 

MADAM PRESIDENT, 

 

ON BEHALF OF THE AFRICAN UNION, AND ITS 53 MEMBER STATES, 1 WISH TO PROPOSE 

THAT THE INTERNATIONAL COMMUNITY SHOULD SHARE A COLLECTIVE MEMORY FOR 

PAST INJUSTICES AGAINST HUMANITY UPON WHICH A JUST FUTURE HAS TO BE BUILT. 

INDEED THE WAY FORWARD, FOR MANKIND IS TO WORK TOWARDS THE PROVISION OF 

MUTUALLY AGREED UPON EFFECTIVE REMEDIES, 

RESOURCE, REDRESS AND OTHER MEASURES AT THE NATIONAL, REGIONAL AND 

INTERNATIONAL LEVELS. 

ZAMBIA APPEALS TO THE COMMUNITY OF NATIONS THAT THE FOLLOW-UP NATIONAL 

LEGISLATION AGAINST RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION BE ACCOMPANIED BY 

POSITIVE ACTIONS THAT STRENGTHEN THE HUMANITY OF ALL THEIR NATIONALS. 

 

MADAM PRESIDENT, YOUR EXCELLENCIES, DISTINGUISHED DELEGATES, THE ZAMBIAN 

PEOPLE REQUEST THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO ACHIEVE FULL AND EFFECTIVE 

EQUALITY FOR ALL PERSONS REGARDLESS OF THEIR RACE, COLOUR AND RELIGION. 

FURTHER ZAMBIA REQUESTS INTERNATIONAL COOPERATION BASED ON EQUALITY AND 

MUTUAL PARTNERSHIP PREMISED ON INTERNATIONALLY AGREED HUMAN RIGHTS 

STANDARDS SHOULD BE THE YARDSTICK FOR ALL NATIONS. 

ZAMBIA LAUDS THE UNITED NATIONS ORGANISATION FOR CONVENING THIS 

CONFERENCE. 

1 HOPE THAT PRACTICAL STEPS WILL BE TAKEN TO IMPLEMENT THE 

RECOMMENDATIONS OF THIS IMPORTANT CONFERENCE AND OTHER INTERNATIONAL 

MECHANISMS IN COMBATING RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND 

RELATED INTOLERANCE. 

 

I THANK YOU AND WISH YOU GODSPEED!” 

 

 

Declaração  de  França.  Disponível  em: 

http://www.un.org/WCAR/statements/francophonieE.htm 

(acesso em 18-5-2019) 

 

 

 

 
 

 

“STATEMENT BY 

MR. CHARLES JOSSELIN, 

MINISTER DELEGATE FOR COOPERATION AND FRANCOPHONIE 

http://www.un.org/WCAR/statements/francophonieE.htm
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TO THE WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 

XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE 

(DURBAN, SEPTEMBER 1, 2001) 

Mr. (Madam) Chair 

Mr. Secretary-General, 

Madam High Commissioner, 

Heads of Delegation, 

Ladies and Gentlemen 

What country could better symbolize our hopes of vainquishing the scourges of racism and 

xenophobia than South Africa, where a people victoriously rose up to regain its dignity, to shatter the 

barriers of apartheid and to unite? 

We are in Durban to tell the world that we utterly reject racism, xenophobia and discrimination in 

ail its forms. We refuse to countenance the horrific massacres they provoke, and the daily 

humiliations that accompany them. They are both an insult to the equality in dignity of the 

individual. 

Faced with this many-faceted evil, ail governments, ail peoples, ail women and men and ail the 

world's citizens are under a buming obligation to unite against it. For there is only one human species, 

and we reject out of hand any theory attempting to assert the existence of distinct human species. 

Ladies and Gentlemen, 

Durban offers an outstanding opportunity for us to confront our common past. We must have the 

courage to grasp it. 

The practice of slavery dates from time immemorial. Although officially abolished, in reality it 

continues to be practised in various forms, insidiously, in some parts of the worid. Ail civilisations have 

experienced, practised or approved it; ail of them. With the discovery of the New World, the organisation 

of the slave trade brought an expansion of this odious commerce on an unparalleled scale. Rooted in the 

denial of the Other, in his reduction to the status of an objsct, Cool, or merchandise, the slave trade caused 

untold suffering, especially among the peoples of Africa, and their descendants in their places of exile. The 

Wodd Conference should be an occasion for us to acknowledge and express our regret, and to hail the 

memory of ail victims of this trade. It should act as a stimulus to our process of remembrance, for at present 

those victims occupy too srnall a -place in fhs official history and the collective memory of our countries. 

We must educate our children to keep this history alive, and I wish to pay tribute here to UNESCO's 

pioneering "Slave Route" programme. 

In 1848, the French Republic adopted the decree that definitively abolished slavery throughout its 

territory. To quote the words of Victor Schoelcher, the decree's instigator, "the French Republic thus 

declares loudly and clearly that it excludes no one from its undyiing motto: Liberty, Equality, Fraternity." 

Last May, at the motion of several members of Parliament, the French Padiament unanimously enacted a 

law recognising that slavery, the transatlantic trade in black slaves and the trade in the Indian Ocean, 

perpetrated since the 15 th century against the African, Amerindian, Malgache and Indian peoples, 

constituted a crime against humanity. France alone has taken such a step to this day. 

Ladies and Gentlemen, 

Colonialism is another dark page in our common history. Initially inspired by the desire to 

appropriate the wealth of other continents, though founded aiso on the domination of the Other, where the 

strong dominated the weak, this system too was a source of suffering and humilation. It is right and proper 

that we should remember its invisible and nameless victims today. This is not to say that colonialism can 

be defined purely in terms of its excesses or its systematic violations of human dignity. But we must have 

the courage to face up to our history, in ail its aspects. Yes, colonialism did have sustainable effects on the 

political and economical structures of these countries. The international community should show further 

solidarity in adressing the issues faced by these countries, many of which were subject to the slave trade. 

Misery is often a fertile breeding ground for hatred. Inequality in the world breeds all_kinds-of violence. 

We believe the issue of development and the fight against poverty is of central importance. Cooperation 

between nations - which is what our Conference seeks t.o reinforce - is a powerfui means of acting on the 

many causes of the phenomena of racism, discrimination and exclusion. France has included this dimension 

in its policy on development aid, as in the relations of trust that it maintains with the United Nations High 
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Commission for Human Rights, around a number of specific projects. My country is one of the main 

providers of officiai development aid among the OECD's members and intends to maintain that position. 

The main criterion for our aid must remain the fight against poverty, whatever its causes. We fully realise 

that those causes sometimes have their roots in the past. What is more, our aid must be designed in a spirit 

of partnership, which is why I welcome the New African Initiative, the commitment by the countries of 

Africa to work together for their development.  

Ladies and Gentlemen,  

There is a part of our history that exceeded in horror, scale and systematic abjection ail that went 

before it. This is the Shoah. To deny the unique nature of this crime against hurnanity would be to insult 

the memory of its victims, and a travesty of history. The anti-Semitism that gave rise to it should be 

condemned with utmost severity each and every time it raises again. In this sens, as was underlined by Kofi 

Annan no violence suffered by a people in their recent or ancient history will be tolerated as an excuse for 

violence inflicted on other communities in the name of this people. And yet, the Shoah has not served as a 

definitive lesson for mankind. Prejudice, racial hatred and fear of the Other, exploited for destructive ends, 

have bred other genocides and fateful campaigns of ethnic purification. Still, no violence inflicted on a 

people in its history, be it recent or ancient, should provide for an excuse or an absolution for inflicting 

damage to other communities in the name of this people. 

If the Durban conference manages to persuade the international community to take a balanced, 

clearsighted look at the dramas of its past, to pay hommage to ail their victims, and to pass on to those we 

represent our determination to combat ail attempts to repeat these tragedies in any form whatever, then in 

the eyes of France it will have achieved an essential aspect of its aims. 

Ladies and Gentlemen, 

If this conference must exorcise the past, it is also in order to tackle the present and above ail to look 

to the future more effectively. Remembrance of the past forces us to intensify our fight against 

contemporary forms of racism. In this fight, France draws its inspiration from a universalistic philosophy 

that recognises the human person, in ail their diversity, in ail their freedom, respects them and protects their 

rights. In keeping with the undertakings given when ratifying the International Convention on the 

Eliminatiort of ail Forms of Racial Discrimination, my govemment is working to strengthen the means 

available to it to prevent and punish racism and xenophobia. It is developing means of legal protection for 

people suffering from discrimination. A recent law provides greater protection in housing and work. The 

govemment administration is expanding its means so as to be closer to victims of discrimination. A major 

effort is being made in the field of education and awareness-building for citizens, drawing in particular on 

the annual report of the National Consultative Commission on Human Rights to the Prime Minister. French 

society is multicultural. Many French people are themselves the descendants of slaves, especially in the 

Overseas Departments and Territories. The diversity of our population is a source of wealth to the nation, 

but I am well aware that racist behaviour persists condemned by our law and punished by our courts. This 

conference is also an occasion to take a cold, hard look at our own society. 

Ladies and Gentlemen, 

France expects this Conference to establish the Universal Alliance against Racism as called for by 

the Presidency of the European Union in a thoroughly remarkable speech. France expects this Conference 

to corne up with a far-reaching analysis of new forets of discrimination, and it hopes it will provide a 

powerful impetus to fight these more effectively. Among these new forets of discrimination, 1 would like 

to focus on the misuse of the new means of communication by people seeking to promote scurrilous racist 

views. The international community has a duty to prevent this contamination of the Internet. Recent 

developments in the field of bioethics, too, call for extreme vigilance, for here we touch on the very essence 

of individual human beings, through their genetic patrimony. To prevent any such deviations, Germany and 

France have proposed that the international community adopt a binding instrument prohibiting cloning for 

reproductive purposes. Finally, there is the question of equality of treatment in the administration of justice. 

This is an old question, but it remains as acute as ever. For us, the discrimination observed in this domain, 

particularly in cases of irremediable sentences like the death penalty, have become intolerable. 

Ladies and Gentlemen, 

Many people have placed great hopes in us. First among these are the most vulnerable sections of 

the population, those who suffer twofold discrimination, namely women and children, people marginalized 
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by their sickness - I am thinking of HIV/AIDS sufferers - and those suffering from a handicap, those who 

suffer discriminaton purely on account of their birth or their sexual orientation, refugees, migrants, and the 

victims of trafficking in humans. Special mention should be made here of the Rom and the indigenous 

peoples whose culture, traditions and world view are stil) alien to the modem state. I welcome in that respect 

the rote of national human rights institutions in the implementation of govemment measures to combat 

discrimination. Non-govemmental organisations and defenders of human rights are key actors in this 

combat, in which the social partners, trade unions and business leaders are taking part, together with 

representatives of the principal religious and philosophical currents. My delegation has tome to Durban 

with a commitment to work in a spirit of openness and dialogue for the success of the Third World 

Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. It will play an active 

and constructive part in your proceedings. We are confident that, at the conclusion of our meeting, the 

countries gathered here in the homeland of Nelson Mandela, and with the support of the High Commissioner 

for Human Rights - whose courage and constancy I salute - will be able to send a message of brotherhood 

and unity to the world and to affirm their common desire to enable each human being to live in dignity.” 

 

 

 

 

 
 

Declaração da Holanda. Disponível em: http://www.un.org/WCAR/statements/netherE.htm  

(acesso em 18-5-2019) 
 

 

“NETHERLANDS 

Speech by Roger van Boxtel 

Netherlands Minister for Urban Policy and Integration of Ethnic Minorities 

"A new beginning" 

World Conference Against Racism 

Durban, 2 September 2001 

 

Madam President, Madam Secretary General, Excellencies, Ladies and Gentlemen 

First of all, I would like to express my deep appreciation to the government and the people of South Africa 

for hosting this important conference. 

When I was young I learned in high school about the Dutch Empire, its colonies like the Dutch Indies, 

Surinam, Netherlands Antillies, Aruba. I also learned about Rembrandt, Van Gogh and other famous 

Dutchmen. But no more than five lines were written down in my history book about the Dutch slave trade. 

I never heard of Fort Elmina or the Castle of Good Hope. Little did we hear about the exploitation of black 

people on the plantations. Until 1863 Dutchmen were slave traders and owners of slaves. 

Now I know better. 

We have to fight racism with all legal means. Everyday. We owe that to our society, to the young generation. 

It is a democratic duty to stand for respect, justice, dignity and equality for all. Therefore I reject some 

expressions of racism and intolerance around this conference. Racial discrimination victimizes groups and 

individuals even more when these persons are subjected to multiple grounds of discrimination. In particular 

it concerns race and gender, race and sexual orientation, race and mental or physical disability and several 

other grounds of entrenched discrimination. Such as the trafficking of women and girls and discrimination 

based on work and descent existing in many parts of the world. It is my firm wish that this conference 

addresses these issues. In the struggle against racism, our guiding light should be the universality of human 

rights. 

This World Conference in Durban is in our view a necessary moment to state to all people that racism and 

discrimination must be eradicated. But we can only be credible if we recognize the great injustices of the 

past. We express deep remorse about the enslavement and slave trade that took place. But an expression of 

http://www.un.org/WCAR/statements/netherE.htm
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remorse as such is not enough and cannot be used as an excuse for not taking any action in the present. It 

is important to take structural measures that have effects for the descendents of former slaves and next 

generations. 

In the Netherlands we have an active approach in fighting, discrimination and social exclusion. At this 

moment Dutch society is multicultural, a salad bowl of people who live together in relative peace and 

harmony. 

• Antidiscrimination centers: The Dutch approach is to tackle racism on many fronts, with broad-

based coalitions. Our primary focus is the local level because that is the level where society is 

most directly confronted with racism and racial discrimination. We are in a process of professional 

ising local and regional antidiscrimination centers. 

• Action plans: While preparing for the World Conference, the Netherlands consulted with NGOs 

and independent national institutions. The conclusion of these consultations was that the World 

Conference, through its Declaration and Program of Action, should guide the creation and 

development of regional and national action plans. We need to create the infrastructure for 

combating racism and racial discrimination at all levels of society. Next year an national action 

plan will be formulated in cooperation with organizations involved in the fight against racism and 

discrimination. 

• Internet: The Netherlands has had good experiences fighting racism on the Internet through 

private-public partnerships. As the Internet has immense influence in our modern 

world, we must take international measures against its use for the dissemination of hate speech and racist 

material. 

• Political parties: The fight against racism is also an obligation for political parties. We do have 

legal possibilities to fight political parties based on racist ideas. 

• Penalties: The government is doubling the penalties for structural forms of discrimination. 

Next year the Netherlands will unveil its national slavery monument, a symbol of national remembrance in 

Amsterdam, our capital city. This monument is created in close co-operation with the descendants of former 

slaves. The monument as a whole will represent the past, present and future 

Madam, Excellencies, 

Besides the unveiling of a monument we will also create a center of expertise on slave history, as a dynamic 

slavery monument. Together with better education these centers form a path 

for the youth to more understanding and tolerance. I urge other countries to do the same so that we can 

realize an international network of knowledge and expertise. This can only be done in involving all relevant 

groups. 

In this way history will be looked at and described from all relevant perspectives.” 
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Anexo XII 

 

Declaração  final conjunta dos Estados participantes, na Conferência de Durban 2001 e 

Plano de Ação. Disponível em  https://www.un.org/WCAR/durban.pdf   (acesso em 20-5-

2019) 
 

“World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and 

Related Intolerance 

 

 

Declaration 

 

 Having met in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001,  

  

 Expressing deep appreciation to the Government of South Africa for hosting this World Conference,  

  

 Drawing inspiration from the heroic struggle of the people of South Africa against the institutionalized 

system of apartheid, as well as for equality and justice under democracy, development, the rule of law and 

respect for human rights, recalling in this context the important contribution to that struggle of the 

international community and, in particular, the pivotal role of the people and Governments of Africa, and 

noting the important role that different actors of civil society, including non-governmental organizations, 

played in that struggle and in ongoing efforts to combat racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance,  

  

 Recalling that the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on 

Human Rights in June 1993, calls for the speedy and comprehensive elimination of all forms of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance,  

  

 Recalling Commission on Human Rights resolution 1997/74 of 18 April 1997, General Assembly 

resolution 52/111 of 12 December 1997 and subsequent resolutions of those bodies concerning the 

convening of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance and recalling also the two World Conferences to Combat Racism and Racial Discrimination, 

held in Geneva in 1978 and 1983, respectively,  

  

 Noting with grave concern that despite the efforts of the international community, the principal 

objectives of the three Decades to Combat Racism and Racial Discrimination have not been attained and 

that countless human beings continue to the present day to be victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance,  

  

 Recalling that the year 2001 is the International Year of Mobilization against Racism, Racial 

Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, aimed at drawing the world’s attention to the 

objectives of the World Conference and giving new momentum to the political commitment to eliminate 

all forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance,  

  

 Welcoming the decision of the General Assembly to proclaim the year 2001 as the United Nations Year 

of Dialogue among Civilizations, which underlines tolerance and respect for diversity and the need to 

seek common ground among and within civilizations in order to address common challenges to humanity 

that threaten shared values, universal human rights and the fight against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, through cooperation, partnership and inclusion,  

https://www.un.org/WCAR/durban.pdf
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 Welcoming also the proclamation by the General Assembly of the period 2001-2010 as the Decade for a 

Culture of Peace and Non-Violence for Children of the World, as well as the adoption by the General 

Assembly of the Declaration and Plan of Action on a Culture of Peace,  

  

 Recognizing that the World Conference against Racism, Racial Discrimination,  

Xenophobia and Related Intolerance, in conjunction with the International Decade of the World’s 

Indigenous People, presents a unique opportunity to consider the invaluable contributions of indigenous 

peoples to political, economic, social, cultural and spiritual development throughout the world to our 

societies, as well as the challenges faced by them, including racism and racial discrimination,  

  

 Recalling the United Nations Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 

Peoples of 1960,  

  

 Reaffirming our commitment to the purposes and principles contained in the Charter of the United 

Nations and the Universal Declaration of Human Rights,  

  

 Affirming that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance constitute a negation of 

the purposes and principles of the Charter of the United Nations,  

  

 Reaffirming the principles of equality and non-discrimination in the Universal Declaration of Human 

Rights and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of 

any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 

property, birth or other status,  

  

 Convinced of the fundamental importance of universal accession to or ratification of and full 

implementation of our obligations arising under the International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination as the principal international instrument to eliminate racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance,  

  

 Recognizing the fundamental importance for States, in combating racism, racial discrimination, 

xenophobia, and related intolerance, to consider signing, ratifying or acceding to all relevant international 

human rights instruments, with a view to universal adherence,  

  

 Having taken note of the reports of the regional conferences organized at Strasbourg, Santiago, Dakar 

and Tehran and other inputs from States, as well as the reports of expert seminars, non-governmental 

organization regional meetings and other meetings organized in preparation for the World Conference,  

  

 Noting with appreciation the Vision Statement launched by President Thabo Mbeki of South Africa 

under the patronage of The Honourable Nelson Mandela, first President of the new South Africa, and at 

the initiative of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Secretary-General of the 

World Conference, and signed by seventy-four heads of State, heads of Government and dignitaries,   

  

Reaffirming that cultural diversity is a cherished asset for the advancement and welfare of humanity at 

large and should be valued, enjoyed, genuinely accepted and embraced as a permanent feature which 

enriches our societies,  

 Acknowledging that no derogation from the prohibition of racial discrimination, genocide, the crime of 

apartheid and slavery is permitted, as defined in the obligations under the relevant human rights 

instruments,  

  

 Having listened to the peoples of the world and recognizing their aspirations to justice, to equality of 

opportunity for all and everyone, to the enjoyment of their human rights, including the right to 

development, to live in peace and freedom and to equal participation without discrimination in economic, 

social, cultural, civil and political life,  
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 Recognizing that the equal participation of all individuals and peoples in the formation of just, equitable, 

democratic and inclusive societies can contribute to a world free from racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance,  

  

 Emphasizing the importance of the equitable participation of all, without any discrimination, in domestic 

as well as global decision-making,  

  

 Affirming that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, where they amount to 

racism and racial discrimination, constitute serious violations of and obstacles to the full enjoyment of all 

human rights and deny the self-evident truth that all human beings are born free and equal in dignity and 

rights, are an obstacle to friendly and peaceful relations among peoples and nations, and are among the 

root causes of many internal and international conflicts, including armed conflicts, and the consequent 

forced displacement of populations,  

  

 Recognizing that national and international actions are required to combat racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, in order to ensure the full enjoyment of all human rights, economic, 

social, cultural, civil and political, which are universal, indivisible, interdependent and interrelated, and to 

improve the living conditions of men, women and children of all nations,  

  

 Reaffirming the importance of the enhancement of international cooperation for the promotion and 

protection of human rights and for the achievement of the objectives of the fight against racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance,  

  

 Acknowledging that xenophobia, in its different manifestations, is one of the main contemporary sources 

and forms of discrimination and conflict, combating which requires urgent attention and prompt action by 

States, as well as by the international community,  

  

 Fully aware that, despite efforts undertaken by the international community, Governments and local 

authorities, the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance persists and 

continues to result in violations of human rights, suffering, disadvantage and violence, which must be 

combated by all available and appropriate means and as a matter of the highest priority, preferably in 

cooperation with affected communities, Noting with concern the continued and violent occurrence of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that theories of superiority of 

certain races and cultures over others, promoted and practised during the colonial era, continue to be 

propounded in one form or another even today,  

 Alarmed by the emergence and continued occurrence of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance in their more subtle and contemporary forms and manifestations, as well as by other 

ideologies and practices based on racial or ethnic discrimination or superiority,  

  

 Strongly rejecting any doctrine of racial superiority, along with theories which attempt to determine the 

existence of so-called distinct human races,  

  

 Recognizing that failure to combat and denounce racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance by all, especially by public authorities and politicians at all levels, is a factor encouraging 

their perpetuation,  

  

 Reaffirming that States have the duty to protect and promote the human rights and fundamental freedoms 

of all victims, and that they should apply a gender1 perspective, recognizing the multiple forms of 

discrimination which women can face, and that the enjoyment of their civil, political, economic, social 

and cultural rights is essential for the development of societies throughout the world,  
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 Recognizing both the challenges and opportunities presented by an increasingly globalized world in 

relation to the struggle to eradicate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance,  

  

 Determined, in an era when globalization and technology have contributed considerably to bringing 

people together, to materialize the notion of a human family based on equality, dignity and solidarity, and 

to make the twenty-first century a century of human rights, the eradication of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance and the realization of genuine equality of opportunity 

and treatment for all individuals and peoples,   

  

 Reaffirming the principles of equal rights and self-determination of peoples and recalling that all 

individuals are born equal in dignity and rights, stressing that such equality must be protected as a matter 

of the highest priority and recognizing the duty of States to take prompt, decisive and appropriate 

measures with a view to eliminating all forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance,  

  

 Dedicating ourselves to combating the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance fully and effectively as a matter of priority, while drawing lessons from manifestations and 

past experiences of racism in all parts of the world with a view to avoiding their recurrence,  

  

 Joining together in a spirit of renewed political will and commitment to universal equality, justice and 

dignity, we salute the memory of all victims of racism, racial discrimination,  

xenophobia and related intolerance all over the world and solemnly adopt the Durban Declaration and 

Programme of Action, 2  

 

General issues  

  

1. We declare that for the purpose of the present Declaration and Programme of Action, the victims 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance are individuals or groups of 

individuals who are or have been negatively affected by, subjected to, or targets of these scourges;  

  

2. We recognize that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance occur on the 

grounds of race, colour, descent or national or ethnic origin and that victims can suffer multiple or 

aggravated forms of discrimination based on other related grounds such as sex, language, religion, 

political or other opinion, social origin, property, birth or other status;  

  

3. We recognize and affirm that, at the outset of the third millennium, a global fight against racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance and all their abhorrent and evolving forms and 

manifestations is a matter of priority for the international community, and that this Conference offers a 

unique and historic opportunity for assessing and identifying all dimensions of those devastating evils of 

humanity with a view to their total elimination through, inter alia, the initiation of innovative and holistic 

approaches and the strengthening and enhancement of practical and effective measures at the national, 

regional and international levels;   

  

4. We express our solidarity with the people of Africa in their continuing struggle against racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance and recognize the sacrifices made by them, as 

well as their efforts in raising international public awareness of these inhuman tragedies;  

  

5. We also affirm the great importance we attach to the values of solidarity, respect, tolerance and 

multiculturalism, which constitute the moral ground and inspiration for our worldwide struggle against 
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racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, inhuman tragedies which have affected 

people throughout the world, especially in Africa, for too long;   

  

6. We further affirm that all peoples and individuals constitute one human family, rich in diversity.  

They have contributed to the progress of civilizations and cultures that form the common heritage of 

humanity.  Preservation and promotion of tolerance, pluralism and respect for diversity can produce more 

inclusive societies;   

  

7. We declare that all human beings are born free, equal in dignity and rights and have the potential 

to contribute constructively to the development and well-being of their societies.  Any doctrine of racial 

superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous, and must be 

rejected along with theories which attempt to determine the existence of separate human races;   

  

8. We recognize that religion, spirituality and belief play a central role in the lives of millions of 

women and men, and in the way they live and treat other persons.  Religion,  spirituality and belief may 

and can contribute to the promotion of the inherent dignity and worth of the human person and to the 

eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

9. We note with concern that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may 

be aggravated by, inter alia, inequitable distribution of wealth, marginalization and social exclusion;   

  

10. We reaffirm that everyone is entitled to a social and international order in which all human rights 

can be fully realized for all, without any discrimination;   

  

11. We note that the process of globalization constitutes a powerful and dynamic force which should 

be harnessed for the benefit, development and prosperity of all countries, without exclusion.  We 

recognize that developing countries face special difficulties in responding to this central challenge.  

While globalization offers great opportunities, at present its benefits are very unevenly shared, while its 

costs are unevenly distributed.  We thus express our determination to prevent and mitigate the negative 

effects of globalization.  These effects could aggravate, inter alia, poverty, underdevelopment, 

marginalization, social exclusion, cultural homogenization and economic disparities which may occur 

along racial lines, within and between States, and have an adverse impact.  We further express our 

determination to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the strengthening and 

enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities for trade, economic 

growth and sustainable development, global communications through the use of new technologies and 

increased intercultural exchange through the preservation and promotion of cultural diversity, which can 

contribute to the eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.  Only 

through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity, and all 

its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable;  

  

12. We recognize that interregional and intraregional migration has increased as a result of 

globalization, in particular from the South to the North, and stress that policies towards migration should 

not be based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

Sources, causes, forms and contemporary manifestations of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance 
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13. We acknowledge that slavery and the slave trade, including the transatlantic slave trade, were 

appalling tragedies in the history of humanity not only because of their abhorrent barbarism but also in 

terms of their magnitude, organized nature and especially their negation of the essence of the victims, 

and further acknowledge that slavery and the slave trade are a crime against humanity and should 

always have been so, especially the transatlantic slave trade and are among the major sources and 

manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that Africans 

and people of African descent, Asians and people of Asian descent and indigenous peoples were victims 

of these acts and continue to be victims of their consequences;   

  

14. We recognize that colonialism has led to racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, and that Africans and people of African descent, and people of Asian descent and 

indigenous peoples were victims of colonialism and continue to be victims of its consequences.  We 

acknowledge the suffering caused by colonialism and affirm that, wherever and whenever it occurred, it 

must be condemned and its reoccurrence prevented.  We further regret that the effects and persistence of 

these structures and practices have been among the factors contributing to lasting social and economic 

inequalities in many parts of the world today;  

  

15. We recognize that apartheid and genocide in terms of international law constitute  

crimes against humanity and are major sources and manifestations of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, and acknowledge the untold evil and suffering caused by these acts 

and affirm that wherever and whenever they occurred, they must be condemned and their recurrence 

prevented;  

  

16. We recognize that xenophobia against non-nationals, particularly migrants, refugees and asylum-

seekers, constitutes one of the main sources of contemporary racism and that human rights violations 

against members of such groups occur widely in the context of discriminatory, xenophobic and racist 

practices;  

  

17. We note the importance of paying special attention to new manifestations of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance to which youth and other vulnerable groups might be 

exposed;   

  

18. We emphasize that poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion and economic 

disparities are closely associated with racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, 

and contribute to the persistence of racist attitudes and practices which in turn generate more poverty;  

  

19. We recognize the negative economic, social and cultural consequences of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, which have contributed significantly to the 

underdevelopment of developing countries and, in particular, of Africa and resolve to free every man, 

woman and child from the abject and dehumanizing conditions of extreme poverty to which more than 

one billion of them are currently subjected, to make the right to development a reality for everyone and 

to free the entire human race from want;  

  

20. We recognize that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance are among 

the root causes of armed conflict and very often one of its consequences and recall that non-

discrimination is a fundamental principle of international humanitarian law.  We underscore the need 

for all parties to armed conflicts to abide scrupulously by this principle and for States and the 

international community to remain especially vigilant during periods of armed conflict and continue to 

combat all forms of racial discrimination;   
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21. We express our deep concern that socio-economic development is being hampered by 

widespread internal conflicts which are due, among other causes, to gross violations of human rights, 

including those arising from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and from 

lack of democratic, inclusive and participatory governance;   

  

22. We express our concern that in some States political and legal structures or institutions, some of 

which were inherited and persist today, do not correspond to the multi-ethnic, pluricultural and 

plurilingual characteristics of the population and, in many cases, constitute an important factor of 

discrimination in the exclusion of indigenous peoples;   

  

23. We fully recognize the rights of indigenous peoples consistent with the principles of sovereignty 

and territorial integrity of States, and therefore stress the need to adopt the appropriate constitutional, 

administrative, legislative and judicial measures, including those derived from applicable international 

instruments;  

  

24. We declare that the use of the term “indigenous peoples” in the Declaration and Programme of 

Action of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance is in the context of, and without prejudice to the outcome of, ongoing international 

negotiations on texts that specifically deal with this issue, and cannot be construed as having any 

implications as to rights under international law;   

  

25. We express our profound repudiation of the racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance that persist in some States in the functioning of the penal systems and in the 

application of the law, as well as in the actions and attitudes of institutions and individuals responsible 

for law enforcement, especially where this has contributed to certain groups being over-represented 

among persons under detention or imprisoned;   

  

26. We affirm the need to put an end to impunity for violations of the human rights and fundamental 

freedoms of individuals and groups of individuals who are victimized by racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

27. We express our concern that, beyond the fact that racism is gaining ground, contemporary forms 

and manifestations of racism and xenophobia are striving to regain political, moral and even legal 

recognition in many ways, including through the platforms of some political parties and organizations 

and the dissemination through modern communication technologies of ideas based on the notion of 

racial superiority;   

  

28. We recall that persecution against any identifiable group, collectivity or community on racial, 

national, ethnic or other grounds that are universally recognized as impermissible under international 

law, as well as the crime of apartheid, constitute serious violations of human rights and, in some cases, 

qualify as crimes against humanity;   

  

29. We strongly condemn the fact that slavery and slavery-like practices still exist today in parts of 

the world and urge States to take immediate measures as a matter of priority to end such practices, 

which constitute flagrant violations of human rights;  

  

30. We affirm the urgent need to prevent, combat and eliminate all forms of trafficking in persons, in 

particular women and children, and recognize that victims of trafficking are particularly exposed to 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

Victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance  
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31. We also express our deep concern whenever indicators in the fields of, inter alia, education, 

employment, health, housing, infant mortality and life expectancy for many peoples show a situation 

of disadvantage, particularly where the contributing factors include racism, racial discrimination, 

xenophobia and related  intolerance;  

  

32. We recognize the value and diversity of the cultural heritage of Africans and people of African 

descent and affirm the importance and necessity of ensuring their full integration into social, 

economic and political life with a view to facilitating their full participation at all levels in the 

decision-making process;  

  

33. We consider it essential for all countries in the region of the Americas and all other areas of the 

African Diaspora to recognize the existence of their population of African descent and the cultural, 

economic, political and scientific contributions made by that population, and recognize the persistence 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that specifically affect them, and 

recognize that, in many countries, their long-standing inequality in terms of access to, inter alia, 

education, health care and housing has been a profound cause of the socio-economic disparities that 

affect them;   

  

34. We recognize that people of African descent have for centuries been victims of racism, racial 

discrimination and enslavement and of the denial by history of many of their rights, and assert that 

they should be treated with fairness and respect for their dignity and should not suffer discrimination 

of any kind.  Recognition should therefore be given to their rights to culture and their own identity; to 

participate freely and in equal conditions in political, social, economic and cultural life; to 

development in the context of their own aspirations and customs; to keep, maintain and foster their 

own forms of organization, their mode of life, culture, traditions and religious expressions; to maintain 

and use their own languages; to the protection of their traditional knowledge and their cultural and 

artistic heritage; to the use, enjoyment and conservation of the natural renewable resources of their 

habitat and to active participation in the design, implementation and development of educational 

systems and programmes, including those of a specific and characteristic nature; and where applicable 

to their ancestrally inhabited land;   

  

35. We recognize that in many parts of the world, Africans and people of African descent face 

barriers as a result of social biases and discrimination prevailing in public and private institutions and 

express our commitment to work towards the eradication of all forms of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance faced by Africans and people of African descent;  

  

36. We recognize that in many parts of the world, Asians and people of Asian descent face barriers 

as a result of social biases and discrimination prevailing in public and private  institutions and express 

our commitment to work towards the eradication of all forms of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance faced by Asians and people of Asian descent;   

  

37. We note with appreciation that despite the racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance faced by them for centuries, people of Asian descent have contributed and continue to 

contribute significantly to the economic, social, political, scientific and cultural life of the countries 

where they live;   

  

38. We call upon all States to review and, where necessary, revise any immigration policies which 

are inconsistent with international human rights instruments, with a view to eliminating all 

discriminatory policies and practices against migrants, including Asians and people of Asian descent;    
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39. We recognize that the indigenous peoples have been victims of discrimination for centuries and 

affirm that they are free and equal in dignity and rights and should not suffer any discrimination, 

particularly on the basis of their indigenous origin and identity, and we stress the continuing need for 

action to overcome the persistent racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

that affect them;   

  

40. We recognize the value and diversity of the cultures and the heritage of indigenous peoples, 

whose singular contribution to the development and cultural pluralism of society and full participation 

in all aspects of society, in particular on issues that are of concern to them, are fundamental for 

political and social stability, and for the development of the States in which they live;  

  

41. We reiterate our conviction that the full realization by indigenous peoples of their  

human rights and fundamental freedoms is indispensable for eliminating racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance.  We firmly reiterate our determination to promote their full and equal 

enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights, as well as the benefits of sustainable 

development, while fully respecting their distinctive characteristics and their own initiatives;   

  

42. We emphasize that, in order for indigenous peoples freely to express their own identity and 

exercise their rights, they should be free from all forms of discrimination, which necessarily entails 

respect for their human rights and fundamental freedoms.  Efforts are now being made to secure 

universal recognition for those rights in the negotiations on the draft declaration on the rights of 

indigenous peoples, including the following:  to call themselves by their own names; to participate 

freely and on an equal footing in their country’s political, economic, social and cultural development; 

to maintain their own forms of organization, lifestyles, cultures and traditions; to maintain and use 

their own languages; to maintain their own economic structures in the areas where they live; to take 

part in the development of their educational systems and programmes; to manage their lands and 

natural resources, including hunting and fishing rights; and to have access to justice on a basis of 

equality;   

  

43. We also recognize the special relationship that indigenous peoples have with the land as the basis 

for their spiritual, physical and cultural existence and encourage States, wherever possible, to ensure 

that indigenous peoples are able to retain ownership of their lands and of those natural resources to 

which they are entitled under domestic law;   

  

44. We welcome the decision to create the Permanent Forum on Indigenous Issues within the United 

Nations system, giving concrete expression to major objectives of the  

International Decade of the World’s Indigenous People and the Vienna Declaration and  

Programme of Action;   

  

45. We welcome the appointment by the United Nations of the Special Rapporteur on the situation 

of human rights and fundamental freedoms of indigenous people and express our commitment to 

cooperate with the Special Rapporteur;   

  

46. We recognize the positive economic, social and cultural contributions made by migrants to both 

countries of origin and destination;   

  

47. We reaffirm the sovereign right of each State to formulate and apply its own legal framework 

and policies for migration, and further affirm that these policies should be consistent with applicable 

human rights instruments, norms and standards, and designed to ensure that they are free of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  
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48. We note with concern and strongly condemn the manifestations and acts of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance against migrants and the stereotypes often applied 

to them; reaffirm the responsibility of States to protect the human rights of migrants under their 

jurisdiction and reaffirm the responsibility of States to safeguard and protect migrants against illegal 

or violent acts, in particular acts of racial discrimination and crimes perpetrated with racist or 

xenophobic motivation by individuals or groups? and stress the need for their fair, just and equitable 

treatment in society and in the workplace;   

  

49. We highlight the importance of creating conditions conducive to greater harmony, tolerance and 

respect between migrants and the rest of society in the countries in which they find themselves, in 

order to eliminate manifestations of racism and xenophobia against migrants.  We underline that 

family reunification has a positive effect on integration and emphasize the need for States to facilitate 

family reunion;   

  

50. We are mindful of the situation of vulnerability in which migrants frequently find themselves, 

owing, inter alia, to their departure from their countries of origin and to the difficulties they encounter 

because of differences in language, customs and culture, as well as economic and social difficulties 

and obstacles to the return of migrants who are undocumented or in an irregular situation;   

  

51. We reaffirm the necessity of eliminating racial discrimination against migrants, including 

migrant workers, in relation to issues such as employment, social services, including education and 

health, as well as access to justice, and that their treatment must be in accordance with international 

human rights instruments, free from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

52. We note with concern that, among other factors, racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance contribute to forced displacement and the movement of people from their countries 

of origin as refugees and asylum-seekers;   

  

53. We recognize with concern that, despite efforts to combat racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, instances of various forms of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance against refugees, asylum-seekers and internally displaced persons, 

among others, continue;   

  

54. We underline the urgency of addressing the root causes of displacement and of finding durable 

solutions for refugees and displaced persons, in particular voluntary return in safety and dignity to the 

countries of origin, as well as resettlement in third countries and local integration, when and where 

appropriate and feasible;   

  

55. We affirm our commitment to respect and implement humanitarian obligations  

relating to the protection of refugees, asylum-seekers, returnees and internally displaced persons, and note 

in this regard the importance of international solidarity, burden-sharing and international cooperation to 

share responsibility for the protection of refugees, reaffirming that the 1951 Convention relating to the 

Status of Refugees and its 1967 Protocol remain the foundation of the international refugee regime and 

recognizing the importance of their full application by States parties;   

  

56. We recognize the presence in many countries of a Mestizo population of mixed ethnic and racial 

origins and its valuable contribution to the promotion of tolerance and respect in these societies, and 

we condemn discrimination against them, especially because such discrimination may be denied 

owing to its subtle nature;   
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57. We are conscious of the fact that the history of humanity is replete with major atrocities as a 

result of gross violations of human rights and believe that lessons can be learned through 

remembering history to avert future tragedies;  

  

58. We recall that the Holocaust must never be forgotten;  

  

59. We recognize with deep concern religious intolerance against certain religious communities, as 

well as the emergence of hostile acts and violence against such communities because of their religious 

beliefs and their racial or ethnic origin in various parts of the world which in particular limit their right 

to freely practise their belief;   

  

60. We also recognize with deep concern the existence in various parts of the world of religious 

intolerance against religious communities and their members, in particular limitation of their right to 

practise their beliefs freely, as well as the emergence of increased negative stereotyping, hostile acts 

and violence against such communities because of their religious beliefs and their ethnic or so-called 

racial origin;  

  

61. We recognize with deep concern the increase in anti-Semitism and Islamophobia in various parts 

of the world, as well as the emergence of racial and violent movements based on racism and 

discriminatory ideas against Jewish, Muslim and Arab communities;  

62. We are conscious that humanity’s history is replete with terrible wrongs inflicted through lack of 

respect for the equality of human beings and note with alarm the increase of such practices in various 

parts of the world, and we urge people, particularly in conflict situations, to desist from racist 

incitement, derogatory language and negative stereotyping;  

  

63. We are concerned about the plight of the Palestinian people under foreign occupation. We 

recognize the inalienable right of the Palestinian people to self-determination and to the establishment 

of an independent State and we recognize the right to security for all States in the region, including 

Israel, and call upon all States to support the peace process and bring it to an early conclusion;  

  

64. We call for a just, comprehensive and lasting peace in the region in which all peoples shall co-

exist and enjoy equality, justice and internationally recognized human rights, and security;  

  

65. We recognize the right of refugees to return voluntarily to their homes and properties in dignity 

and safety, and urge all States to facilitate such return;  

  

66. We affirm that the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of minorities, where they 

exist, must be protected and that persons belonging to such minorities should be treated equally and 

enjoy their human rights and fundamental freedoms without discrimination of any kind;  

   

67. We recognize that members of certain groups with a distinct cultural identity face barriers arising 

from a complex interplay of ethnic, religious and other factors, as well as their traditions and customs, 

and call upon States to ensure that measures, policies and programmes aimed at eradicating racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance address the barriers that this interplay of 

factors creates;   

  

68. We recognize with deep concern the ongoing manifestations of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, including violence, against Roma/Gypsies/Sinti/Travellers and 

recognize the need to develop effective policies and implementation mechanisms for their full 

achievement of equality;   
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69. We are convinced that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance reveal 

themselves in a differentiated manner for women and girls, and can be among the factors leading to a 

deterioration in their living conditions, poverty, violence, multiple forms of discrimination, and the 

limitation or denial of their human rights.  We recognize the need to integrate a gender perspective 

into relevant policies, strategies and programmes of action against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance in order to address multiple forms of discrimination;   

  

70. We recognize the need to develop a more systematic and consistent approach to evaluating and 

monitoring racial discrimination against women, as well as the disadvantages, obstacles and 

difficulties women face in the full exercise and enjoyment of their civil, political, economic, social 

and cultural rights because of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

71. We deplore attempts to oblige women belonging to certain faiths and religious minorities to 

forego their cultural and religious identity, or to restrict their legitimate expression, or to discriminate 

against them with regard to opportunities for education and employment;  

  

72. We note with concern the large number of children and young people, particularly girls, among 

the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and stress the need to 

incorporate special measures, in accordance with the principle of the best interests of the child and 

respect for his or her views, in programmes to combat racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, in order to give priority attention to the rights and the situation of children and 

young people who are victims of these practices;   

  

73. We recognize that a child belonging to an ethnic, religious or linguistic minority or who is 

indigenous shall not be denied the right, individually or in community with other members of his or 

her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his 

or her own language;   

  

74. We recognize that child labour is linked to poverty, lack of development and related socio-

economic conditions and could in some cases perpetuate poverty and racial discrimination by 

disproportionately denying children from affected groups the opportunity to acquire the human 

capabilities needed in productive life and to benefit from economic growth;   

  

75. We note with deep concern the fact that, in many countries, people infected or affected by 

HIV/AIDS, as well as those who are presumed to be infected, belong to groups vulnerable to racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance, which has a negative impact and impedes 

their access to health care and medication;   

  

Measures of prevention, education and protection aimed at the eradication of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance at the national, regional and international levels  

  

76. We recognize that inequitable political, economic, cultural and social conditions can breed and 

foster racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, which in turn exacerbate the 

inequity.  We believe that genuine equality of opportunity for all, in all spheres, including that for 

development, is fundamental for the eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance;   

  

77. We affirm that universal adherence to and full implementation of the International Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination are of paramount importance for promoting 

equality and non-discrimination in the world;   
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78. We affirm the solemn commitment of all States to promote universal respect for, and observance 

and protection of, all human rights, economic, social, cultural, civil and political, including the right to 

development, as a fundamental factor in the prevention and elimination of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;   

  

79. We firmly believe that the obstacles to overcoming racial discrimination and achieving racial 

equality mainly lie in the lack of political will, weak legislation and lack of implementation strategies 

and concrete action by States, as well as the prevalence of racist attitudes and negative stereotyping;   

  

80. We firmly believe that education, development and the faithful implementation of all 

international human rights norms and obligations, including enactment of laws and political, social and 

economic policies, are crucial to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance;  

  

81. We recognize that democracy, transparent, responsible, accountable and participatory 

governance responsive to the needs and aspirations of the people, and respect for human rights, 

fundamental freedoms and the rule of law are essential for the effective prevention and elimination of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.  We reaffirm that any form of 

impunity for crimes motivated by racist and xenophobic attitudes plays a role in weakening the rule of 

law and democracy and tends to encourage the recurrence of such acts;  

  

82. We affirm that the Dialogue among Civilizations constitutes a process to attain identification and 

promotion of common grounds among civilizations, recognition and promotion of the inherent dignity 

and of the equal rights of all human beings and respect for fundamental principles of justice; in this 

way, it can dispel notions of cultural superiority based on racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, and facilitate the building of a reconciled world for the human family;   

  

83. We underline the key role that political leaders and political parties can and ought to play in 

combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and encourage political 

parties to take concrete steps to promote solidarity, tolerance and respect;   

  

84. We condemn the persistence and resurgence of neo-Nazism, neo-Fascism and  

violent nationalist ideologies based on racial or national prejudice, and state that these phenomena can 

never be justified in any instance or in any circumstances;   

  

85. We condemn political platforms and organizations based on racism, xenophobia or doctrines of 

racial superiority and related discrimination, as well as legislation and practices based on racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, as incompatible with democracy and transparent 

and accountable governance.  We reaffirm that racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance condoned by governmental policies violate human rights and may endanger friendly 

relations among peoples, cooperation among nations and international peace and security;   

  

86. We recall that the dissemination of all ideas based upon racial superiority or hatred shall be 

declared an offence punishable by law with due regard to the principles embodied in the Universal 

Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of the International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;   

  

87. We note that article 4, paragraph b, of the International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination places an obligation upon States to be vigilant and to proceed against 

organizations that disseminate ideas based on racial superiority or hatred, acts of violence or incitement 

to such acts.  These organizations shall be condemned and discouraged;   
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88. We recognize that the media should represent the diversity of a multicultural society and play a 

role in fighting racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.  In this regard we 

draw attention to the power of advertising;   

  

89. We note with regret that certain media, by promoting false images and negative stereotypes of 

vulnerable individuals or groups of individuals, particularly of migrants and refugees, have contributed 

to the spread of xenophobic and racist sentiments among the public and in some cases have encouraged 

violence by racist individuals and groups;   

  

90. We recognize the positive contribution that the exercise of the right to freedom of expression, 

particularly by the media and new technologies, including the Internet, and full respect for the freedom 

to seek, receive and impart information can make to the fight against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance; we reiterate the need to respect the editorial independence and 

autonomy of the media in this regard;   

  

91. We express deep concern about the use of new information technologies, such as the Internet, for 

purposes contrary to respect for human values, equality, non-discrimination, respect for others and 

tolerance, including to propagate racism, racial hatred, xenophobia, racial discrimination and related 

intolerance, and that, in particular, children and youth having access to this material could be negatively 

influenced by it;   

  

92. We also recognize the need to promote the use of new information and communication 

technologies, including the Internet, to contribute to the fight against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance; new technologies can assist the promotion of tolerance and respect 

for human dignity, and the principles of equality and non-discrimination;  

  

93. We affirm that all States should recognize the importance of community media that give a voice 

to victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

94. We reaffirm that the stigmatization of people of different origins by acts or omissions of public 

authorities, institutions, the media, political parties or national or local organizations is not only an act 

of racial discrimination but can also incite the recurrence of such acts, thereby resulting in the creation 

of a vicious circle which reinforces racist attitudes and prejudices, and which must be condemned;   

  

95. We recognize that education at all levels and all ages, including within the family, in particular 

human rights education, is a key to changing attitudes and behaviour based on racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance and to promoting tolerance and respect for diversity 

in societies; we further affirm that such education is a determining factor in  the promotion, 

dissemination and protection of the democratic values of justice and equity, which are essential to 

prevent and combat the spread of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

96. We recognize that quality education, the elimination of illiteracy and access to free primary 

education for all can contribute to more inclusive societies, equity, stable and harmonious relations and 

friendship among nations, peoples, groups and individuals, and a culture of peace, fostering mutual 

understanding, solidarity, social justice and respect for all human rights for all;   

  

97. We underline the links between the right to education and the struggle against racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance and the essential role of education, including human 

rights education and education which is sensitive to and respects cultural diversity, especially amongst 
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children and young people, in the prevention and eradication of all forms of intolerance and 

discrimination;   

  

Provision of effective remedies, recourse, redress, and compensatory and other measures at the 

national, regional and international levels  

  

98. We emphasize the importance and necessity of teaching about the facts and truth of the history 

of humankind from antiquity to the recent past, as well as of teaching about the facts and truth of the 

history, causes, nature and consequences of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, with a view to achieving a comprehensive and objective cognizance of the tragedies of the 

past;   

  

99. We acknowledge and profoundly regret the massive human suffering and the tragic plight of 

millions of men, women and children caused by slavery, the slave trade, the transatlantic slave trade, 

apartheid, colonialism and genocide, and call upon States concerned to honour the memory of the victims 

of past tragedies and affirm that, wherever and whenever these occurred, they must be condemned and 

their recurrence prevented.  We regret that these practices and structures, political, socio-economic and 

cultural, have led to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

100. We acknowledge and profoundly regret the untold suffering and evils inflicted on millions of 

men, women and children as a result of slavery, the slave trade, the transatlantic slave trade, apartheid, 

genocide and past tragedies.  We further note that some States have taken the initiative to apologize and 

have paid reparation, where appropriate, for grave and massive violations committed;  

  

101. With a view to closing those dark chapters in history and as a means of reconciliation and 

healing, we invite the international community and its members to honour the memory of the victims of 

these tragedies.  We further note that some have taken the initiative of regretting or expressing remorse 

or presenting apologies, and call on all those who have not yet contributed to restoring the dignity of the 

victims to find appropriate ways to do so and, to this end, appreciate those countries that have done so;  

  

102. We are aware of the moral obligation on the part of all concerned States and call upon these 

States to take appropriate and effective measures to halt and reverse the lasting consequences of those 

practices;  

  

103. We recognize the consequences of past and contemporary forms of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance as serious challenges to global peace and security, human dignity and 

the realization of human rights and fundamental freedoms of many people in the world, in particular 

Africans, people of African descent, people of Asian descent and indigenous peoples;  

  

104. We also strongly reaffirm as a pressing requirement of justice that victims of human rights 

violations resulting from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, especially in 

the light of their vulnerable situation socially, culturally and economically, should be assured of having 

access to justice, including legal assistance where appropriate, and effective and appropriate protection 

and remedies, including the right to seek just and adequate reparation or satisfaction for any damage 

suffered as a result of such discrimination, as enshrined in numerous international and regional human 

rights instruments, in particular the Universal Declaration of Human Rights and the International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;  
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105. Guided by the principles set out in the Millennium Declaration and the recognition that we have 

a collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity and to ensure 

that globalization becomes a positive force for all the world’s people, the international community 

commits itself to working for the beneficial integration of the developing countries into the global 

economy, resisting their marginalization, determined to achieve accelerated economic growth and 

sustainable development and to eradicate poverty, inequality and deprivation;  

  

106. We emphasize that remembering the crimes or wrongs of the past, wherever and whenever they 

occurred, unequivocally condemning its racist tragedies and telling the truth about history are essential 

elements for international reconciliation and the creation of societies based on justice, equality and 

solidarity;  

  

Strategies to achieve full and effective equality, including international cooperation and 

enhancement of the United Nations and other international mechanisms in combating racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance  

  

107. We underscore the need to design, promote and implement at the national, regional and 

international levels strategies, programmes and policies, and adequate legislation, which may include 

special and positive measures, for furthering equal social development and the realization of the civil 

and political, economic, social and cultural rights of all victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, including through more effective access to the political, judicial and 

administrative institutions, as well as the need to promote effective access to justice, as well as to 

guarantee that the benefits of development, science and technology contribute effectively to the 

improvement of the quality of life for all, without discrimination;    

  

108. We recognize the necessity for special measures or positive actions for the victims of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance in order to promote their full integration into 

society.  Those measures for effective action, including social measures, should aim at correcting the 

conditions that impair the enjoyment of rights and the introduction of special measures to encourage 

equal participation of all racial and cultural, linguistic and religious groups in all sectors of society and 

to bring all onto an equal footing.  Those measures should include measures to achieve appropriate 

representation in educational institutions, housing, political parties, parliaments and employment, 

especially in the judiciary, police, army and other civil services, which in some cases might involve 

electoral reforms, land reforms and campaigns for equal participation;   

  

109. We recall the importance of enhancing international cooperation to promote (a) the fight against 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; (b) the effective implementation by 

States of international treaties and instruments that forbid these practices; (c) the goals of the Charter of 

the United Nations in this regard; (d) the achievement of the goals established by the United Nations 

Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992, the World Conference on 

Human Rights held in Vienna in 1993, the International Conference on Population and Development 

held in Cairo in 1994, the  

World Summit for Social Development held in Copenhagen in 1995, the Fourth World  

Conference on Women held in Beijing in 1995, the United Nations Conference on Human Settlements 

(Habitat II) held in Istanbul in 1996; and the World Food Summit held in Rome in 1996, making sure that 

such goals encompass with equity all the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance;  
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110. We recognize the importance of cooperation among States, relevant international  

and regional organizations, the international financial institutions, non-governmental organizations and 

individuals in the worldwide fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, and that success in this fight requires specifically taking into consideration the grievances, 

opinions and demands of the victims of such discrimination;   

  

111. We reiterate that the international response and policy, including financial assistance, towards 

refugees and displaced persons in different parts of the world should not be based on discrimination on 

the grounds of race, colour, descent, or national or ethnic origin of the refugees and displaced persons 

concerned and, in this context, we urge the international community to provide adequate assistance on 

an equitable basis to host countries, in particular to host developing countries and countries in 

transition;  

  

112. We recognize the importance of independent national human rights institutions conforming to 

the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human 

rights, annexed to General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, and other relevant 

specialized institutions created by law for the promotion and protection of human rights, including 

ombudsman institutions, in the struggle against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, as well as for the promotion of democratic values and the rule of law.  We encourage 

States, as appropriate, to establish such institutions and call upon the authorities and society in general 

in those countries where they are performing their tasks of promotion, protection and prevention to 

cooperate to the maximum extent possible with these institutions, while respecting their independence;   

113. We recognize the important role relevant regional bodies, including regional associations of 

national human rights institutions, can play in combating racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, and the key role they can play in monitoring and raising awareness about 

intolerance and discrimination at the regional level, and reaffirm support for such bodies where they 

exist and encourage their establishment;   

  

114. We recognize the paramount role of parliaments in the fight against racism, racial  

discrimination, xenophobia and related intolerance in adopting appropriate legislation, overseeing its 

implementation and allocating the requisite financial resources;   

  

115. We stress the importance of involving social partners and other non-governmental organizations 

in the design and implementation of training and development programmes;   

  

116. We recognize the fundamental role of civil society in the fight against racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, in particular in assisting States to develop 

regulations and strategies, in taking measures and action against such forms of discrimination and 

through follow-up implementation;   

  

117. We also recognize that promoting greater respect and trust among different groups within society 

must be a shared but differentiated responsibility of government institutions, political leaders, grass-

roots organizations and citizens.  We underline that civil society plays an important role in promoting 

the public interest, especially in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance;   
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118. We welcome the catalytic role that non-governmental organizations play in promoting human 

rights education and raising awareness about racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance.  They can also play an important role in raising awareness of such issues in the relevant 

bodies of the United Nations, based upon their national, regional or international experiences.  Bearing 

in mind the difficulties they face, we commit ourselves to creating an atmosphere conducive to the 

effective functioning of human rights non-governmental organizations, in particular anti-racist non-

governmental organizations, in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance.  We recognize the precarious situation of human rights non-governmental organizations, 

including anti-racist non-governmental organizations, in many parts of the world and express our 

commitment to adhere to our international obligations and to lift any unlawful barriers to their effective 

functioning;  

  

119. We encourage the full participation of non-governmental organizations in the follow-up to the 

World Conference;   

  

120. We recognize that international and national exchange and dialogue, and the development of a 

global network among youth, are important and fundamental elements in building intercultural 

understanding and respect, and will contribute to the elimination of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;   

  

121. We underline the usefulness of involving youth in the development of forward-looking national, 

regional and international strategies and in policies to fight racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance;  

  

122. We affirm that our global drive for the total elimination of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance is undertaken, and that the recommendations contained in the 

Programme of Action are made, in a spirit of solidarity and international cooperation and are inspired 

by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and other relevant international 

instruments.  These recommendations are made with due consideration for the past, the present and the 

future, and with a constructive and forward-looking approach.  We recognize that the formulation and 

implementation of these strategies, policies, programmes and actions, which should be carried out 

efficiently and promptly, are the responsibility of all States, with the full involvement of civil society at 

the national, regional and international levels.   

 

 

 

 

Programme of Action 

  

  Recognizing the urgent need to translate the objectives of the Declaration into a practical and 

workable Programme of Action, the World Conference against Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia and Related Intolerance:   

  

         I.  Sources, causes, forms and contemporary manifestations of racism,     racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance  
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1. Urges States in their national efforts, and in cooperation with other States, regional and 

international organizations and financial institutions, to promote the use of public and private investment 

in consultation with the affected communities in order to eradicate poverty, particularly in those areas in 

which victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance predominantly live;  

  

2. Urges States to take all necessary and appropriate measures to end enslavement and 

contemporary forms of slavery-like practices, to initiate constructive dialogue among States and 

implement measures with a view to correcting the problems and the damage resulting therefrom;  

  

 

           II.  Victims of racism, racial discrimination,                   

xenophobia and related intolerance  

  

Victims: General  

  

  3.  Urges States to work nationally and in cooperation with other States and relevant 

regional and international organizations and programmes to strengthen national mechanisms to promote 

and protect the human rights of victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance who are infected, or presumably infected, with pandemic diseases such as HIV/AIDS and to 

take concrete measures, including preventive action, appropriate access to medication and treatment, 

programmes of education, training and mass media dissemination, to eliminate violence, stigmatization, 

discrimination, unemployment and other negative consequences arising from these pandemics;   

  

Africans and people of African descent  

  

4. Urges States to facilitate the participation of people of African descent in all political, economic, 

social and cultural aspects of society and in the advancement and economic development of their 

countries, and to promote a greater knowledge of and respect for their heritage and culture;  

  

5. Requests States, supported by international cooperation as appropriate, to consider positively 

concentrating additional investments in health-care systems, education, public health, electricity, 

drinking water and environmental control, as well as other affirmative or positive action initiatives, in 

communities of primarily African descent;  

  

6. Calls upon the United Nations, international financial and development institutions and other 

appropriate international mechanisms to develop capacity-building programmes intended for Africans 

and people of African descent in the Americas and around the world;  

  

7. Requests the Commission on Human Rights to consider establishing a working group or other 

mechanism of the United Nations to study the problems of racial discrimination faced by people of 

African descent living in the African Diaspora and make proposals for the elimination of racial 

discrimination against people of African descent;  

  

8. Urges financial and development institutions and the operational programmes and specialized 

agencies of the United Nations, in accordance with their regular budgets and the procedures of their 

governing bodies:  
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(a) To assign particular priority, and allocate sufficient funding, within their areas of competence 

and budgets, to improving the situation of Africans and people of African descent, while devoting special 

attention to the needs of these populations in developing countries, inter alia through the preparation of 

specific programmes of action;  

  

(b) To carry out special projects, through appropriate channels and in collaboration with Africans 

and people of African descent, to support their initiatives at the community level and to facilitate the 

exchange of information and technical know-how between these populations and experts in these areas;  

  

(c) To develop programmes intended for people of African descent allocating additional investments 

to health systems, education, housing, electricity, drinking water and environmental control measures and 

promoting equal opportunities in employment, as well as other affirmative or positive action initiatives;   

  

9. Requests States to increase public actions and policies in favour of women and young males of 

African descent, given that racism affects them more deeply, placing them in a more marginalized and 

disadvantaged situation;   

  

10. Urges States to ensure access to education and promote access to new technologies that would 

offer Africans and people of African descent, in particular women and children, adequate resources for 

education, technological development and long-distance learning in local communities, and further urges 

States to promote the full and accurate inclusion of the history and contribution of Africans and people of 

African descent in the education curriculum;  

  

11. Encourages States to identify factors which prevent equal access to, and the equitable presence 

of, people of African descent at all levels of the public sector, including the public service, and in 

particular the administration of justice, and to take appropriate measures to remove the obstacles 

identified and also to encourage the private sector to promote equal access to, and the equitable presence 

of, people of African descent at all levels within their organizations;  

  

12. Calls upon States to take specific steps to ensure full and effective access to the justice system 

for all individuals, particularly those of African descent;  

  

13. Urges States, in accordance with international human rights standards and their respective 

domestic legal framework, to resolve problems of ownership of ancestral lands inhabited for generations 

by people of African descent and to promote the productive utilization of land and the comprehensive 

development of these communities, respecting their culture and their specific forms of decision-making;  

  

14. Urges States to recognize the particularly severe problems of religious prejudice and intolerance 

that many people of African descent experience and to implement policies and measures that are 

designed to prevent and eliminate all such discrimination on the basis of religion and belief, which, when 

combined with certain other forms of discrimination, constitutes a form of multiple discrimination;   

  

Indigenous peoples  

  

  15.  Urges States:  
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(a) To adopt or continue to apply, in concert with them, constitutional,  

administrative, legislative, judicial and all necessary measures to promote, protect and ensure the 

enjoyment by indigenous peoples of their rights, as well as to guarantee them the exercise of their human 

rights and fundamental freedoms on the basis of equality, non-discrimination and full and free 

participation in all areas of society, in particular in matters affecting or concerning their interests;   

  

(b) To promote better knowledge of and respect for indigenous cultures and heritage; and 

welcomes measures already taken by States in these respects;   

  

16. Urges States to work with indigenous peoples to stimulate their access to economic 

activities and increase their level of employment, where appropriate, through the establishment, 

acquisition or expansion by indigenous peoples of enterprises, and the implementation of 

measures such as training, the provision of technical assistance and credit facilities;  

  

17. Urges States to work with indigenous peoples to establish and implement programmes 

that provide access to training and services that could benefit the development of their 

communities;  

  

18. Requests States to adopt public policies and give impetus to programmes on behalf of 

and in concert with indigenous women and girls, with a view to promoting their civil, political, 

economic, social and cultural rights; to putting an end to their situation of disadvantage for 

reasons of gender and ethnicity; to dealing with urgent problems affecting them in regard to 

education, their physical and mental health, economic life and in the matter of violence against 

them, including domestic violence; and to eliminating the situation of aggravated discrimination 

suffered by indigenous women and girls on multiple grounds of racism and gender 

discrimination;  

19. Recommends that States examine, in conformity with relevant international human 

rights instruments, norms and standards, their Constitutions, laws, legal systems and policies in 

order to identify and eradicate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

towards indigenous peoples and individuals, whether implicit, explicit or inherent;  

  

20. Calls upon concerned States to honour and respect their treaties and agreements with 

indigenous peoples and to accord them due recognition and observance;  

  

21. Calls upon States to give full and appropriate consideration to the recommendations 

produced by indigenous peoples in their own forums on the World  Conference;  

  

22. Requests States:  

  

(a) To develop and, where they already exist, support institutional mechanisms to promote the 

accomplishment of the objectives and measures relating to indigenous peoples agreed in this Programme 

of Action;  
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(b) To promote, in concert with indigenous organizations, local authorities and non-governmental 

organizations, actions aimed at overcoming racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance against indigenous peoples and to make regular assessments of the progress achieved in this 

regard;  

  

(c) To promote understanding among society at large of the importance of special measures to 

overcome disadvantages faced by indigenous peoples;  

  

(d) To consult indigenous representatives in the process of decision-making concerning policies and 

measures that directly affect them;   

  

  23.  Calls upon States to recognize the particular challenges faced by indigenous peoples and 

individuals living in urban environments and urges States to implement effective strategies to combat the 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance they encounter, paying particular 

attention to opportunities for their continued practice of their traditional, cultural, linguistic and spiritual 

ways of life;   

  

Migrants  

  

24. Requests all States to combat manifestations of a generalized rejection of migrants and 

actively to discourage all racist demonstrations and acts that generate xenophobic behaviour and 

negative sentiments towards, or rejection of, migrants;  

  

25. Invites international and national non-governmental organizations to include monitoring 

and protection of the human rights of migrants in their programmes and activities and to 

sensitize Governments and increase public awareness in all States about the need to prevent 

racist acts and manifestations of discrimination, xenophobia and related intolerance against 

migrants;  

26. Requests States to promote and protect fully and effectively the human rights and 

fundamental freedoms of all migrants, in conformity with the Universal Declaration of Human 

Rights and their obligations under international human rights instruments, regardless of the 

migrants’ immigration status;  

  

27. Encourages States to promote education on the human rights of migrants and to engage 

in information campaigns to ensure that the public receives accurate information regarding 

migrants and migration issues, including the positive contribution of migrants to the host society 

and the vulnerability of migrants, particularly those who are in an irregular situation;  

  

28. Calls upon States to facilitate family reunification in an expeditious and effective 

manner which has a positive effect on integration of migrants, with due regard for the desire of 

many family members to have an independent status;  

  

29. Urges States to take concrete measures that would eliminate racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance in the workplace against all workers, 

including migrants, and ensure the full equality of all before the law, including labour law, and 

further urges States to eliminate barriers, where appropriate, to:  participating in vocational 
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training, collective bargaining, employment, contracts and trade union activity; accessing 

judicial and administrative tribunals dealing with grievances; seeking employment in different 

parts of their country of residence; and working in safe and healthy conditions;   

  

30. Urges States:  

  

(a) To develop and implement policies and action plans, and to reinforce and implement preventive 

measures, in order to foster greater harmony and tolerance between migrants and host societies, with the 

aim of eliminating manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, 

including acts of violence, perpetrated in many societies by individuals or groups;  

  

(b) To review and revise, where necessary, their immigration laws, policies and practices so that 

they are free of racial discrimination and compatible with States’ obligations under international human 

rights instruments;   

  

(c) To implement specific measures involving the host community and migrants in order to 

encourage respect for cultural diversity, to promote the fair treatment of migrants and to develop 

programmes, where appropriate, that facilitate their integration into social, cultural, political and 

economic life;  

  

(d) To ensure that migrants, regardless of their immigration status, detained by public authorities are 

treated with humanity and in a fair manner, and receive effective legal protection and, where appropriate, 

the assistance of a competent interpreter in accordance with the relevant norms of international law and 

human rights standards, particularly during interrogation;   

  

(e) To ensure that the police and immigration authorities treat migrants in a dignified and non-

discriminatory manner, in accordance with international standards, through, inter alia, organizing 

specialized training courses for administrators, police officers, immigration officials and other interested 

groups;   

  

(f) To consider the question of promoting the recognition of the educational, professional and 

technical credentials of migrants, with a view to maximizing their contribution to their new States of 

residence;   

  

(g) To take all possible measures to promote the full enjoyment by all migrants of all human rights, 

including those related to fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction 

of any kind, and to the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, 

old age or other lack of livelihood in circumstances beyond their control, social security, including social 

insurance, access to education, health care, social services and respect for their cultural identity;   

  

(h) To consider adopting and implementing immigration policies and programmes that would enable 

immigrants, in particular women and children who are victims of spousal or domestic violence, to free 

themselves from abusive relationships;   
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31. Urges States, in the light of the increased proportion of women migrants, to place special focus 

on gender issues, including gender discrimination, particularly when the multiple barriers faced by 

migrant women intersect; detailed research should be undertaken not only in respect of human rights 

violations perpetrated against women migrants, but also on the contribution they make to the economies 

of their countries of origin and their host countries, and the findings should be included in reports to 

treaty bodies;  

  

32. Urges States to recognize the same economic opportunities and responsibilities to documented 

long-term migrants as to other members of society;  

  

33. Recommends that host countries of migrants consider the provision of adequate social services, 

in particular in the areas of health, education and adequate housing, as a matter of priority, in cooperation 

with the United Nations agencies, the regional organizations and international financial bodies; also 

requests that these agencies provide an adequate response to requests for such services;   

  

Refugees  

  

34. Urges States to comply with their obligations under international human rights, refugee and 

humanitarian law relating to refugees, asylum-seekers and displaced persons, and urges the international 

community to provide them with protection and assistance in an equitable manner and with due regard to 

their needs in different parts of the world, in keeping with principles of international solidarity, burden-

sharing and international cooperation, to share responsibilities;  

  

35. Calls upon States to recognize the racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance that refugees may face as they endeavour to engage in the life of the societies of their host 

countries and encourages States, in accordance with their international obligations and commitments, to 

develop strategies to address this discrimination and to facilitate the full enjoyment of the human rights 

of refugees.  States parties should ensure that all measures relating to refugees must be in full accordance 

with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol;  

  

36. Urges States to take effective steps to protect refugee and internally displaced women and girls 

from violence, to investigate any such violations and to bring those responsible to justice, in 

collaboration, when appropriate, with the relevant and competent organizations;  

  

Other victims  

  

37. Urges States to take all possible measures to ensure that all persons, without any 

discrimination, are registered and have access to the necessary documentation reflecting their 

legal identity to enable them to benefit from available legal procedures, remedies and 

development opportunities, as well as to reduce the incidence of trafficking;  

  

38. Recognizes that victims of trafficking are particularly exposed to racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance.  States shall ensure that all measures taken 

against trafficking in persons, in particular those that affect the victims of such trafficking, are 

consistent with internationally recognized principles of non-discrimination, including the 

prohibition of racial discrimination and the availability of appropriate legal redress;  
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39. Calls upon States to ensure that Roma/Gypsy/Sinti/Traveller children and youth, 

especially girls, are given equal access to education and that educational curricula at all levels, 

including complementary programmes on intercultural education, which might, inter alia, 

include opportunities for them to learn the official languages in the pre-school period and to 

recruit Roma/Gypsy/Sinti/Traveller teachers and classroom assistants in order for such children 

and youth to learn their mother tongue, are sensitive and responsive to their needs;  

  

40. Encourages States to adopt appropriate and concrete policies and measures, to develop 

implementation mechanisms, where these do not already exist, and to exchange experiences, in 

cooperation with representatives of the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, in order to eradicate 

discrimination against them, enable them to achieve equality and ensure their full enjoyment of 

all their human rights, as recommended in the case of the Roma by the Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination in its general recommendation XXVII, so that their needs 

are met;  

  

41. Recommends that the intergovernmental organizations address, as appropriate, in their 

projects of cooperation with and assistance to various States, the situation of the 

Roma/Gypsies/Sinti/Travellers and promote their economic, social and cultural advancement;  

  

42. Calls upon States and encourages non-governmental organizations to raise awareness 

about the racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance experienced by the 

Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, and to promote knowledge and respect for their culture and 

history;  

  

43. Encourages the media to promote equal access to and participation in the media for the 

Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, as well as to protect them from racist, stereotypical and 

discriminatory media reporting, and calls upon States to facilitate the media’s efforts in this 

regard;  

  

44. Invites States to design policies aimed at combating racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance that are based on reliable statistical data recognizing the 

concerns identified in consultation with the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers themselves reflecting 

as accurately as possible their status in society.  All such information shall be collected in 

accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data protection 

regulations and privacy guarantees, and in consultation with the persons concerned;  

  

45. Encourages States to address the problems of racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance against people of Asian descent and urges States to take all necessary 

measures to eliminate the barriers that such persons face in participating in economic, social, 

cultural and political life;  

  

46. Urges States to ensure within their jurisdiction that persons belonging to national or 

ethnic, religious and linguistic minorities can exercise fully and effectively all human rights and 

fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law, and also 

urges States and the international community to promote and protect the rights of such persons;  
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47. Urges States to guarantee the rights of persons belonging to national or ethnic, religious 

and linguistic minorities, individually or in community with other members of their group, to 

enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own 

language, in private and in public, freely and without interference, and to participate effectively 

in the cultural, social, economic and political life of the country in which they live, in order to 

protect them from any form of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

that they are or may be subjected to;  

  

48. Urges States to recognize the effect that discrimination, marginalization and social 

exclusion have had and continue to have on many racial groups living in a numerically based 

minority situation within a State, and to ensure that persons in such groups can exercise, as 

individual members of such groups, fully and effectively, all human rights and fundamental 

freedoms without distinction and in full equality before the law, and to take, where applicable, 

appropriate measures in respect of employment, housing and education with a view to 

preventing racial discrimination;  

  

49. Urges States to take, where applicable, appropriate measures to prevent racial 

discrimination against persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities 

in respect of employment, health care, housing, social services and education, and in this context 

forms of multiple discrimination should be taken into account;  

  

50. Urges States to incorporate a gender perspective in all programmes of action against 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and to consider the burden of 

such discrimination which falls particularly on indigenous women, African women, Asian 

women, women of African descent, women of Asian descent, women migrants and women from 

other disadvantaged groups, ensuring their access to the resources of production on an equal 

footing with men, as a means of promoting their participation in the economic and productive 

development of their communities;  

  

51. Urges States to involve women, especially women victims of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, in decision-making at all levels when 

working towards the eradication of such discrimination, and to develop concrete measures to 

incorporate race and gender analysis in the implementation of all aspects of the Programme of 

Action and national plans of action, particularly in the fields of employment programmes and 

services and resource allocation;  

  

52. Recognizing that poverty shapes economic and social status and establishes obstacles to 

the effective political participation of women and men in different ways and to different extents, 

urges States to undertake gender analyses of all economic and social policies and programmes, 

especially poverty eradication measures, including those designed and implemented to benefit 

those individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

53. Urges States and encourages all sectors of society to empower women and girls who are 

victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, so that they can 

fully exercise their rights in all spheres of public and private life, and to ensure the full, equal 
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and effective participation of women in decision-making at all levels, in particular in the design, 

implementation and evaluation of policies and measures which affect their lives;  

  

54. Urges States:  

  

(a) To recognize that sexual violence which has been systematically used as a weapon of war, 

sometimes with the acquiescence or at the instigation of the State, is a serious violation of international 

humanitarian law that, in defined circumstances, constitutes a crime against humanity and/or a war 

crime, and that the intersection of discrimination on grounds of race and gender makes women and girls 

particularly vulnerable to this type of violence, which is often related to racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

(b) To end impunity and prosecute those responsible for crimes against humanity and war crimes, 

including crimes related to sexual and other gender-based violence against women and girls, as well as to 

ensure that persons in authority who are responsible for such crimes, including by committing, ordering, 

soliciting, inducing, aiding in, abetting, assisting or in any other way contributing to their commission or 

attempted commission, are identified, investigated, prosecuted and punished;  

  

55. Requests States, in collaboration where necessary with international organizations, having the 

best interests of the child as a primary consideration, to provide protection against racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance against children, especially those in circumstances of 

particular vulnerability, and to pay special attention to the situation of such children when designing 

relevant policies, strategies and programmes;  

  

56. Urges States, in accordance with their national law and their obligations under the relevant 

international instruments, to take all measures to the maximum extent of their available resources to 

guarantee, without any discrimination, the equal right of all children to the immediate registration of 

birth, in order to enable them to exercise their human rights and fundamental freedoms.  States shall 

grant women equal rights with men with respect to nationality;  

  

57. Urges States and international and regional organizations, and encourages non-governmental 

organizations and the private sector, to address the situation of persons with  disabilities who are also 

subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; also urges States to take 

necessary measures to ensure their full enjoyment of all human rights and to facilitate their full 

integration into all fields of  life;   

  

          III.  Measures of prevention, education and protection aimed at the eradication         of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the         national, regional 

and international levels  

  

58. Urges States to adopt and implement, at both the national and international levels, effective 

measures and policies, in addition to existing anti-discrimination national legislation and relevant 

international instruments and mechanisms, which encourage all citizens and institutions to take a stand 

against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to recognize, respect and 

maximize the benefits of diversity within and among all nations in working together to build a 

harmonious and productive future by putting into practice and promoting values and principles such as 

justice, equality and non-discrimination, democracy, fairness and friendship, tolerance and respect within 
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and between communities and nations, in particular through public information and education 

programmes to raise awareness and understanding of the benefits of cultural diversity, including 

programmes where the public authorities work in partnership with international and non-governmental 

organizations and other sectors of civil society;  

  

59. Urges States to mainstream a gender perspective in the design and development of measures of 

prevention, education and protection aimed at the eradication of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance at all levels, to ensure that they effectively target the distinct 

situations of women and men;  

  

60. Urges States to adopt or strengthen, as appropriate, national programmes for eradicating poverty 

and reducing social exclusion which take account of the needs and experiences of individuals or groups 

of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and 

also urges that they expand their efforts to foster bilateral, regional and international cooperation in 

implementing those programmes;  

  

61. Urges States to work to ensure that their political and legal systems reflect the multicultural 

diversity within their societies and, where necessary, to improve democratic institutions so that they are 

more fully participatory and avoid marginalization, exclusion and discrimination against specific sectors 

of society;  

  

62. Urges States to take all necessary measures to address specifically, through policies and 

programmes, racism and racially motivated violence against women and girls and to increase 

cooperation, policy responses and effective implementation of national legislation and of their 

obligations under relevant international instruments, and other protective and preventive measures aimed 

at the elimination of all forms of racially motivated discrimination and violence against women and girls;  

  

63. Encourages the business sector, in particular the tourist industry and Internet providers, to 

develop codes of conduct, with a view to preventing trafficking in persons and protecting the victims of 

such traffic, especially those in prostitution, against gender-based and racial discrimination and 

promoting their rights, dignity and security;  

  

64. Urges States to devise, enforce and strengthen effective measures at the national, regional and 

international levels to prevent, combat and eliminate all forms of trafficking in women and children, in 

particular girls, through comprehensive anti-trafficking strategies which include legislative measures, 

prevention campaigns and information exchange.  It also urges States to allocate resources, as 

appropriate, to provide comprehensive programmes designed to provide assistance to, protection for, 

healing, reintegration into society and rehabilitation of victims.  States shall provide or strengthen 

training for law enforcement, immigration and other relevant officials who deal with victims of 

trafficking in this regard;  

  

65. Encourages the bodies, agencies and relevant programmes of the United Nations system and 

States to promote and to make use of the Guiding Principles on Internal Displacement 

(E/CN.4/1998/53/Add.2), particularly those provisions relating to non-discrimination,  

  

A. National level  
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1. Legislative, judicial, regulatory, administrative and other measures to prevent and protect 

against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance  

  

66. Urges States to establish and implement without delay national policies and action plans 

to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including their 

gender-based manifestations;  

  

67. Urges States to design or reinforce, promote and implement effective legislative and 

administrative policies, as well as other preventive measures, against the serious situation 

experienced by certain groups of workers, including migrant workers, who are victims of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.  Special attention should be 

given to protecting people engaged in domestic work and trafficked persons from discrimination 

and violence, as well as to combating prejudice against them;  

  

68. Urges States to adopt and implement, or strengthen, national legislation and 

administrative measures that expressly and specifically counter racism and prohibit racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, whether direct or indirect, in all spheres of 

public life, in accordance with their obligations under the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ensuring that their reservations are not 

contrary to the object and purpose of the Convention;   

  

69. Urges States to enact and implement, as appropriate, laws against trafficking in persons, 

especially women and children, and smuggling of migrants, taking into account practices that 

endanger human lives or lead to various kinds of servitude and exploitation, such as debt 

bondage, slavery, sexual exploitation or labour exploitation; also encourages States to create, if 

they do not already exist, mechanisms to combat such practices and to allocate adequate 

resources to ensure law enforcement and the protection of the rights of victims, and to reinforce 

bilateral, regional and international cooperation, including with non-governmental organizations 

that assist victims, to combat this trafficking in persons and smuggling of migrants;  

  

70. Urges States to take all necessary constitutional, legislative and administrative measures 

to foster equality among individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, and to review existing measures with a view 

to amending or repealing national legislation and administrative provisions that may give rise to 

such forms of discrimination;  

  

71. Urges States, including their law enforcement agencies, to design and fully implement 

effective policies and programmes to prevent, detect and ensure accountability for misconduct 

by police officers and other law enforcement personnel which is motivated by racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, and to prosecute perpetrators of such 

misconduct;   

  

72. Urges States to design, implement and enforce effective measures to eliminate the 

phenomenon popularly known as “racial profiling” and comprising the practice of police and 

other law enforcement officers relying, to any degree, on race, colour, descent or national or 
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ethnic origin as the basis for subjecting persons to investigatory activities or for determining 

whether an individual is engaged in criminal activity;   

  

73. Urges States to take measures to prevent genetic research or its applications from being 

used to promote racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, to protect the 

privacy of personal genetic information and to prevent such information from being used for 

discriminatory or racist purposes;  

  

74. Urges States and invites non-governmental organizations and the private sector:  

  

(a) To create and implement policies that promote a high-quality and diverse police force free from 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and recruit actively all groups, 

including minorities, into public employment, including the police force and other agencies within the 

criminal justice system (such as prosecutors);  

  

(b) To work to reduce violence, including violence motivated by racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, by:  

  

(i) Developing educational materials to teach young people the 

importance of tolerance and respect;  

  

(ii) Addressing bias before it manifests itself in violent criminal activity;  

  

(iii) Establishing working groups consisting of, among others, local 

community leaders and national and local law enforcement officials, to 

improve coordination, community involvement, training, education and data 

collection, with the aim of preventing such violent criminal activity;  

  

(iv) Ensuring that civil rights laws that prohibit violent criminal activity 

are strongly enforced;  

  

(v) Enhancing data collection regarding violence motivated by racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

(vi) Providing appropriate assistance to victims, and public education to 

prevent future incidents of violence motivated by racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

Ratification of and effective implementation of relevant international and regional legal 

instruments on human rights and non-discrimination  

  

75. Urges States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the international 

human rights instruments which combat racism, racial discrimination, xenophobia and related 
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intolerance, in particular to accede to the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination as a matter of urgency, with a view to universal ratification by the year 2005, and 

to consider making the declaration envisaged under article 14, to comply with their reporting obligations, 

and to publish and act upon the concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination.  It also urges States to withdraw reservations contrary to the object and purpose of that 

Convention and to consider withdrawing other reservations;   

  

76. Urges States to give due consideration to the observations and recommendations of the 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination.  To that effect, States should consider setting up 

appropriate national monitoring and evaluation mechanisms to ensure that all appropriate steps are taken 

to follow up on these observations and recommendations;   

  

77. Urges States that have not yet done so to consider becoming parties to the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, as 

well as to consider acceding to the Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political 

Rights;  

  

78. Urges those States that have not yet done so to consider signing and ratifying or acceding to the 

following instruments:  

  

  (a)  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948;  

 (b)  International Labour Organization Migration for Employment Convention  

(Revised), 1949 (No. 97);  

  

(c) Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 

Prostitution of Others of 1949;  

  

(d) Convention relating to the Status of Refugees of 1951, and its 1967 Protocol;  

  

(e) International Labour Organization Discrimination (Employment and Occupation)  

Convention, 1958 (No. 111);  

  

(f) Convention against Discrimination in Education, adopted on 14 December 1960 by the 

General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;  

  

(g) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979, 

with a view to achieving universal ratification within five years, and its Optional Protocol of 

1999;  

  

(h) Convention on the Rights of the Child of 1989 and its two Optional Protocols of 2000, 

and the International Labour Organization Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and 

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);  

  

(i) International Labour Organization Migrant Workers (Supplementary Provisions)  
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Convention, 1975 (No. 143);  

  

(j) International Labour Organization Indigenous and Tribal Peoples  

Convention, 1989 (No. 169) and the Convention on Biological Diversity of 1992;  

  

(k) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families of 1990;  

  

(l) The Rome Statute of the International Criminal Court of 1998;  

  

(m) United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the Convention and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea 

and Air, supplementing the Convention of 2000;  

  

It further urges States parties to these instruments to implement them fully;   

  

 79.  Calls upon States to promote and protect the exercise of the rights set out in the  

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or 

Belief, proclaimed by the General Assembly in its resolution 36/55 of  

25 November 1981, in order to obviate religious discrimination which, when combined with certain other 

forms of discrimination, constitutes a form of multiple discrimination;   

80. Urges States to seek full respect for, and compliance with, the Vienna Convention on Consular 

Relations of 1963, especially as it relates to the right of foreign nationals, regardless of their legal and 

immigration status, to communicate with a consular officer of their own State in the case of arrest or 

detention;  

  

81. Urges all States to prohibit discriminatory treatment based on race, colour, descent or national or 

ethnic origin against foreigners and migrant workers, inter alia, where appropriate, concerning the 

granting of work visas and work permits, housing, health care and access to justice;   

  

82. Underlines the importance of combating impunity, including for crimes with a racist or 

xenophobic motivation, also at the international level, noting that impunity for violations of human 

rights and international humanitarian law is a serious obstacle to a fair and equitable justice system and, 

ultimately, reconciliation and stability; it also fully supports the  work of the existing international 

criminal tribunals and ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court, and urges all 

States to cooperate with these international criminal tribunals;  

  

83. Urges States to make every effort to apply fully the relevant provisions of the International 

Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of 1998, in order to 

combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

Prosecution of perpetrators of racist acts  

  

84. Urges States to adopt effective measures to combat criminal acts motivated by racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, to take measures so that such motivations are 
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considered an aggravating factor for the purposes of sentencing, to prevent these crimes from going 

unpunished and to ensure the rule of law;   

  

85. Urges States to undertake investigations to examine possible links between criminal prosecution, 

police violence and penal sanctions, on the one hand, and racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, on the other, so as to have evidence for taking the necessary steps for the eradication 

of any such links and discriminatory practices;  

  

86. Calls upon States to promote measures to deter the emergence of and to counter neo-fascist, 

violent nationalist ideologies which promote racial hatred and racial discrimination, as well as racist and 

xenophobic sentiments, including measures to combat the negative influence of such ideologies 

especially on young people through formal and non-formal education, the media and sport;   

  

87. Urges States parties to adopt legislation implementing the obligations they have assumed to 

prosecute and punish persons who have committed or ordered to be committed grave breaches of the 

Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocol I thereto and of other serious violations 

of the laws and customs of war, in particular in relation to the principle of non-discrimination;   

  

88. Calls upon States to criminalize all forms of trafficking in persons, in particular women and 

children, and to condemn and penalize traffickers and intermediaries, while ensuring protection and 

assistance to the victims of trafficking, with full respect for their human rights;  

  

89. Urges States to carry out comprehensive, exhaustive, timely and impartial investigations of all 

unlawful acts of racism and racial discrimination, to prosecute criminal offences ex officio, as 

appropriate, or initiate or facilitate all appropriate actions arising from offences of a racist or xenophobic 

nature, to ensure that criminal and civil investigations and prosecutions of offences of a racist or 

xenophobic nature are given high priority and are actively and consistently undertaken, and to ensure the 

right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice.  In this regard, the 

World Conference underlines the importance of fostering awareness and providing training to the various 

agents in the criminal justice system to ensure fair and impartial application of the law.  In this respect, it 

recommends that anti-discrimination monitoring services be established;   

  

Establishment and reinforcement of independent specialized national institutions and mediation  

  

90. Urges States, as appropriate, to establish, strengthen, review and reinforce the 

effectiveness of independent national human rights institutions, particularly on issues of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance, in conformity with the Principles 

relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights, 

annexed to General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, and to provide them 

with adequate financial resources, competence and capacity for investigation, research, 

education and public awareness activities to combat these phenomena;   

  

91. Also urges States:  

  

(a) To foster cooperation between these institutions and other national institutions;  
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(b) To take steps to ensure that those individuals or groups of individuals who are victims 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance can participate fully in these 

institutions;  

  

(c) To support these institutions and similar bodies, inter alia through the publication and 

circulation of existing national laws and jurisprudence, and cooperation with institutions in other 

countries, so that knowledge can be gained of the manifestations, functions and  

mechanisms of these practices and the strategies designed to prevent, combat and eradicate them;   

  

2. Policies and practices  

  

Data collection and disaggregation, research and study  

  

 92.  Urges States to collect, compile, analyse, disseminate and publish reliable statistical data at the 

national and local levels and undertake all other related measures which are necessary to assess regularly 

the situation of individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

(a) Such statistical data should be disaggregated in accordance with national legislation.  Any such 

information shall, as appropriate, be collected with the explicit consent of the victims, based on their self-

identification and in accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data 

protection regulations and privacy guarantees.  This information must not be misused;  

  

(b) The statistical data and information should be collected with the objective of monitoring the 

situation of marginalized groups, and the development and evaluation of legislation, policies, practices 

and other measures aimed at preventing and combating racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, as well as for the purpose of determining whether any measures have an unintentional 

disparate impact on victims.  To that end, it recommends the development of voluntary, consensual and 

participatory strategies in the process of collecting, designing and using information;  

  

(c) The information should take into account economic and social indicators, including, where 

appropriate, health and health status, infant and maternal mortality, life expectancy, literacy, education, 

employment, housing, land ownership, mental and physical health care, water, sanitation, energy and 

communications services, poverty and average disposable income, in order to elaborate social and 

economic development policies with a view to closing the existing gaps in social and economic 

conditions;  

  

93. Invites States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, academic 

institutions and the private sector to improve concepts and methods of data collection and analysis; to 

promote research, exchange experiences and successful practices and develop promotional activities in 

this area; and to develop indicators of progress and participation of individuals and groups of individuals 

in society subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

94. Recognizes that policies and programmes aimed at combating racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance should be based on quantitative and qualitative research, 

incorporating a gender perspective.  Such policies and programmes should take into account priorities 
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identified by individuals and groups of individuals who are victims of, or subject to, racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

95. Urges States to establish regular monitoring of acts of racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance in the public and private sectors, including those committed by law enforcement 

officials;  

  

96. Invites States to promote and conduct studies and adopt an integral, objective and long-term 

approach to all phases and aspects of migration which will deal effectively with both its causes and 

manifestations.  These studies and approaches should pay special attention to the root causes of 

migratory flows, such as lack of full enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and the 

effects of economic globalization on migration trends;  

  

97. Recommends that further studies be conducted on how racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance may be reflected in laws, policies, institutions and practices and how this may 

have contributed to the victimization and exclusion of migrants, especially women and children;  

  

98. Recommends that States include where applicable in their periodic reports to United Nations 

human rights treaty bodies, in an appropriate form, statistical information relating to individuals, 

members of groups and communities within their jurisdiction, including statistical data on participation 

in political life and on their economic, social and cultural situation.  All such information shall be 

collected in accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data 

protection regulations and privacy guarantees;  

  

Action-oriented policies and action plans, including affirmative action to ensure nondiscrimination, 

in particular as regards access to social services, employment, housing, education, health care, etc.  

  

99. Recognizes that combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance is a 

primary responsibility of States.  It therefore encourages States to develop or elaborate national action 

plans to promote diversity, equality, equity, social justice, equality of opportunity and the participation of 

all.  Through, among other things, affirmative or positive actions and strategies, these plans should aim at 

creating conditions for all to participate effectively in decision-making and realize civil, cultural, 

economic, political and social rights in all spheres of life on the basis of non-discrimination.  The World 

Conference encourages States, in developing and elaborating such action plans, to establish, or reinforce, 

dialogue with non-governmental organizations in order to involve them more closely in designing, 

implementing and evaluating policies and programmes;   

  

100. Urges States to establish, on the basis of statistical information, national programmes, including 

affirmative or positive measures, to promote the access of individuals and groups of individuals who are 

or may be victims of racial discrimination to basic social services, including primary education, basic 

health care and adequate housing;  

  

101. Urges States to establish programmes to promote the access without discrimination of 

individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance to health care, and to promote strong efforts to eliminate disparities, inter alia in the 

infant and maternal mortality rates, childhood immunizations, HIV/AIDS, heart diseases, cancer and 

contagious diseases;  
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102. Urges States to promote residential integration of all members of the society at the planning 

stage of urban development schemes and other human settlements, as well as while renewing neglected 

areas of public housing, so as to counter social exclusion and marginalization;  

  

Employment  

  

103. Urges States to promote and support where appropriate the organization and operation of 

enterprises owned by persons who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance by promoting equal access to credit and to training programmes;  

104. Urges States and encourages non-governmental organizations and the private sector:  

  

(a) To support the creation of workplaces free of discrimination through a multifaceted strategy that 

includes civil rights enforcement, public education and communication within the workplace, and to 

promote and protect the rights of workers who are subject to racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance;   

  

(b) To foster the creation, growth and expansion of businesses dedicated to improving economic and 

educational conditions in underserved and disadvantaged areas, by increasing access to capital through, 

inter alia, community development banks, recognizing that new businesses can have a positive, dynamic 

impact on communities in need, and to work with the private sector to create jobs, help retain existing 

jobs and stimulate industrial and commercial growth in economically distressed areas;   

  

(c) To improve the prospects of targeted groups facing, inter alia, the greatest obstacles in finding, 

keeping or regaining work, including skilled employment.  Particular attention should be paid to persons 

subject to multiple discrimination;   

  

105. Urges States to give special attention, when devising and implementing legislation and policies 

designed to enhance the protection of workers’ rights, to the serious situation of lack of protection, and in 

some cases exploitation, as in the case of trafficked persons and smuggled migrants, which makes them 

more vulnerable to ill-treatment such as confinement in the case of domestic workers and also being 

employed in dangerous and poorly paid jobs;  

  

106. Urges States to avoid the negative effects of discriminatory practices, racism and xenophobia in 

employment and occupation by promoting the application and observance of international instruments 

and norms on workers’ rights;  

  

107. Calls upon States and encourages representative trade unions and the business sector to advance 

non-discriminatory practices in the workplace and protect the rights of workers, including, in particular, 

the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

108. Calls upon States to provide effective access to administrative and legal procedures and other 

remedial action to victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the 

workplace;   
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Health, environment  

  

109. Urges States, individually and through international cooperation, to enhance measures to fulfil 

the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, 

with a view to eliminating disparities in health status, as indicated in standard health indexes, which 

might result from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

110. Urges States and encourages non-governmental organizations and the private sector:  

  

(a) To provide effective mechanisms for monitoring and eliminating racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance in the health-care system, such as the development and enforcement 

of effective anti-discrimination laws;  

  

(b) To take steps to ensure equal access to comprehensive, quality health care affordable for all, 

including primary health care for medically underserved people, facilitate the training of a health 

workforce that is both diverse and motivated to work in underserved communities, and work to increase 

diversity in the health-care profession by recruiting on merit and potential women and men from all 

groups, representing the diversity of their societies, for health-care careers and by retaining them in the 

health professions;  

  

(c) To work with health-care professionals, community-based health providers, non-governmental 

organizations, scientific researchers and private industry as a means of improving the health status of 

marginalized communities, in particular victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance;  

  

(d) To work with health professionals, scientific researchers and international and regional health 

organizations to study the differential impact of medical treatments and health strategies on various 

communities;  

  

(e) To adopt and implement policies and programmes to improve HIV/AIDS prevention efforts in 

high-risk communities and work to expand availability of HIV/AIDS care, treatment and other support 

services;   

  

  111.  Invites States to consider non-discriminatory measures to provide a safe and healthy 

environment for individuals and groups of individuals victims of or subject to racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, and in particular:  

  

(a) To improve access to public information on health and environment issues;  

  

(b) To ensure that relevant concerns are taken into account in the public process of 

decision-making on the environment;  

  

(c) To share technology and successful practices to improve human health and environment 

in all areas;  
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(d) To take appropriate remedial measures, as possible, to clean, re-use and redevelop 

contaminated sites and, where appropriate, relocate those affected on a voluntary basis after 

consultations;   

  

Equal participation in political, economic, social and cultural decision-making  

  

112. Urges States and encourages the private sector and international financial and development 

institutions, such as the World Bank and regional development banks, to promote participation of 

individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance in economic, cultural and social decision-making at all stages, particularly in the 

development and implementation of poverty alleviation strategies, development projects, and trade and 

market assistance programmes;  

  

113. Urges States to promote, as appropriate, effective and equal access of all members of the 

community, especially those who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, to the decision-making process in society at all levels and in particular at the local level, and 

also urges States and encourages the private sector to facilitate their effective participation in economic 

life;  

  

114. Urges all multilateral financial and development institutions, in particular the World Bank, the 

International Monetary Fund, the World Trade Organization and regional development banks, to 

promote, in accordance with their regular budgets and the procedures of their governing bodies, 

participation by all members of the international community in decision-making processes at all stages 

and levels in order to facilitate development projects and, as appropriate, trade and market access 

programmes;  

  

Role of politicians and political parties  

  

115. Underlines the key role that politicians and political parties can play in combating racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance and encourages political parties to take concrete steps 

to promote equality, solidarity and non-discrimination in society, inter alia by developing voluntary 

codes of conduct which include internal disciplinary measures for violations thereof, so their members 

refrain from public statements and actions that encourage or incite racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

116. Invites the Inter-Parliamentary Union to encourage debate in, and action by, parliaments on 

various measures, including laws and policies, to combat racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance;   

  

3. Education and awareness-raising measures  

  

117. Urges States, where appropriate working with other relevant bodies, to commit financial 

resources to anti-racism education and to media campaigns promoting the values of acceptance, 

tolerance, diversity and respect for the cultures of all indigenous peoples living within their national 

borders.  In particular, States should promote an accurate understanding of the histories and cultures of 

indigenous peoples;  
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118. Urges the United Nations, other appropriate international and regional organizations and States 

to redress the marginalization of Africa’s contribution to world history and civilization by developing 

and implementing a specific and comprehensive programme of research, education and mass 

communication to disseminate widely a balanced and objective presentation of Africa’s seminal and 

valuable contribution to humanity;   

  

119. Invites States and relevant international organizations and non-governmental organizations to 

build upon the efforts of the Slave Route Project of the United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization and its theme of “Breaking the silence” by developing texts and testimony, slavery 

multi-media centres and/or programmes that will collect, record, organize, exhibit and publish the 

existing data relevant to the history of slavery and the trans-Atlantic, Mediterranean and Indian Ocean 

slave trades, paying particular attention to the thoughts and actions of the victims of slavery and the slave 

trade, in their quest for freedom and justice;  

  

120. Salutes the efforts of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization made 

within the framework of the Slave Route Project and requests that the outcome be made available to the 

international community as soon as possible;  

  

Access to education without discrimination  

  

121. Urges States to commit themselves to ensuring access to education, including access to 

free primary education for all children, both girls and boys, and access for adults to lifelong 

learning and education, based on respect for human rights, diversity and tolerance, without 

discrimination of any kind;  

  

122. Urges States to ensure equal access to education for all in law and in practice, and to 

refrain from any legal or any other measures leading to imposed racial segregation in any form 

in access to schooling;  

  

123. Urges States:  

  

(a) To adopt and implement laws that prohibit discrimination on the basis of race, colour, descent or 

national or ethnic origin at all levels of education, both formal and non-formal;   

  

(b) To take all appropriate measures to eliminate obstacles limiting the access of children to 

education;   

  

(c) To ensure  that all children have access without discrimination to education of good quality;  

  

(d) To establish and implement standardized methods to measure and track the educational 

performance of disadvantaged children and young people;    
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(e) To commit resources to eliminate, where they exist,  inequalities in educational outcomes for 

children and young people;  

  

(f) To support efforts to ensure safe school environments, free from violence and harassment 

motivated by racism, racial discrimination, xenophobia or related intolerance; and  

  

(g) To consider establishing financial assistance programmes designed to enable all students, 

regardless of race, colour, descent or ethnic or national origin, to attend institutions of higher education;  

  

124.  Urges States to adopt, where applicable, appropriate measures to ensure that persons belonging 

to national or ethnic, religious and linguistic minorities have access to education without discrimination of 

any kind and, where possible, have an opportunity to learn their own language in order to protect them 

from any form of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that they may be 

subjected to;  

  

Human rights education  

  

125. Requests States to include the struggle against racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance among the activities undertaken within the framework of the United Nations Decade 

for Human Rights Education (1995-2004) and to take into account the recommendations of the mid-term 

evaluation report of the Decade;  

  

126. Encourages all States, in cooperation with the United Nations, the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization and other relevant international organizations, to initiate and 

develop cultural and educational programmes aimed at countering racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, in order to ensure respect for the dignity and worth of all human 

beings and enhance mutual understanding among all cultures and civilizations.  It further urges States to 

support and implement public information campaigns and specific training programmes in the field of 

human rights, where appropriate formulated in local languages, to combat racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance and promote respect for the values of diversity, pluralism, tolerance, 

mutual respect, cultural sensitivity, integration and inclusiveness.  Such programmes and campaigns 

should be addressed to all sectors of society, in particular children and young people;   

  

127. Urges States to intensify their efforts in the field of education, including human rights education, 

in order to promote an understanding and awareness of the causes, consequences and evils of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and also urges States, in consultation with 

educational authorities and the private sector, as appropriate, and encourages educational authorities and 

the private sector, as appropriate, to develop educational materials, including textbooks and dictionaries, 

aimed at combating those phenomena and, in this context, calls upon States to give importance, if 

appropriate, to textbook and curriculum review and amendment, so as to eliminate any elements that 

might promote racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance or reinforce negative 

stereotypes, and to include material that refutes such stereotypes;  

  

128. Urges States, if appropriate in cooperation with relevant organizations, including youth 

organizations, to support and implement public formal and non-formal education programmes designed 

to promote respect for cultural diversity;  
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Human rights education for children and youth  

  

129. Urges States to introduce and, as applicable, to reinforce anti-discrimination and anti-

racism components in human rights programmes in school curricula, to develop and improve 

relevant educational material, including history and other textbooks, and to ensure that all 

teachers are effectively trained and adequately motivated to shape attitudes and behavioural 

patterns, based on the principles of non-discrimination, mutual respect and tolerance;  

    

130. Calls upon States to undertake and facilitate activities aimed at educating young people 

in human rights and democratic citizenship and instilling values of solidarity, respect and 

appreciation of diversity, including respect for different groups.  A special effort to inform and 

sensitize young people to respect democratic values and human rights should be undertaken or 

developed to fight against ideologies based on the fallacious theory of racial superiority;   

  

131. Urges States to encourage all schools to consider developing educational activities, 

including extracurricular ones, to raise awareness against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, inter alia by commemorating the International Day for the 

Elimination of Racial Discrimination (21 March);  

  

132. Recommends that States introduce, or reinforce, human rights education, with a  

view to combating prejudices which lead to racial discrimination and to promoting  

understanding, tolerance and friendship between different racial or ethnic groups, in schools and in 

institutions of higher education, and support public formal and non-formal education programmes 

designed to promote respect for cultural diversity and the self-esteem of victims;  

  

Human rights education for public officials and professionals  

  

133. Urges States to develop and strengthen anti-racist and gender-sensitive human rights training for 

public officials, including personnel in the administration of justice, particularly in law enforcement, 

correctional and security services, as well as among health-care, schools and migration authorities;  

  

134. Urges States to pay specific attention to the negative impact of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance on the administration of justice and fair trial, and to conduct 

nationwide campaigns, amongst other measures, to raise awareness among State organs and public 

officials concerning their obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination and other relevant instruments;  

  

135. Requests States, wherever appropriate through cooperation with international organizations, 

national institutions, non-governmental organizations and the private sector, to organize and facilitate 

training activities, including courses or seminars, on international norms prohibiting racial discrimination 

and their applicability in domestic law, as well as on their international human rights obligations, for 

prosecutors, members of the judiciary and other public officials;  

  

136. Calls upon States to ensure that education and training, especially teacher training, promote 

respect for human rights and the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance and that educational institutions implement policies and programmes agreed by the relevant 

authorities on equal opportunities, anti-racism, gender equality, and cultural, religious and other 
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diversity, with the participation of teachers, parents and students, and follow up their implementation.  It 

further urges all educators, including teachers at all levels of education, religious communities and the 

print and electronic media, to play an effective role in human rights education, including as a means to 

combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

137. Encourages States to consider taking measures to increase the recruitment, retention and 

promotion of women and men belonging to groups which are currently under-represented in the teaching 

profession as a result of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to 

guarantee them effective equality of access to the profession.  Particular efforts should be made to recruit 

women and men who have the ability to interact effectively with all groups;   

  

138. Urges States to strengthen the human rights training and awareness-raising activities designed 

for immigration officials, border police and staff of detention centres and prisons, local authorities and 

other civil servants in charge of enforcing laws, as well as teachers, with particular attention to the 

human rights of migrants, refugees and asylum-seekers, in order to prevent acts of racial discrimination 

and xenophobia and to avoid situations where prejudices lead to decisions based on racism, racial 

discrimination, xenophobia or related intolerance;   

  

139. Urges States to provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other 

relevant officials in the prevention of trafficking in persons.  The training should focus on methods used 

in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of victims, including 

protecting the victims from the traffickers.  The training should also take into account the need to 

consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with 

non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society;   

  

4. Information, communication and the media, including new technologies  

  

140. Welcomes the positive contribution made by the new information and communications 

technologies, including the Internet, in combating racism through rapid and wide-reaching 

communication;  

  

141. Draws attention to the potential to increase the use of the new information and communications 

technologies, including the Internet, to create educational and awareness-raising networks against racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance, both in and out of school, as well as the ability 

of the Internet to promote universal respect for human rights and also respect for the value of cultural 

diversity;  

  

142. Emphasizes the importance of recognizing the value of cultural diversity and of putting in place 

concrete measures to encourage the access of marginalized communities to the mainstream and 

alternative media through, inter alia, the presentation of programmes that reflect their cultures and 

languages;  

  

143. Expresses concern at the material progression of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance, including their contemporary forms and manifestations, such as the use of the new 

information and communications technologies, including the Internet, to disseminate ideas of racial 

superiority;  
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144. Urges States and encourages the private sector to promote the development by the media, 

including the print and electronic media, including the Internet and advertising, taking into account their 

independence, through their relevant associations and organizations at the national, regional and 

international levels, of a voluntary ethical code of conduct and self-regulatory measures, and of policies 

and practices aimed at:  

  

(a) Combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

    

(b) Promoting the fair, balanced and equitable representation of the diversity of their 

societies, as well as ensuring that this diversity is reflected among their staff;  

  

(c) Combating the proliferation of ideas of racial superiority, justification of racial hatred 

and discrimination in any form;   

  

(d) Promoting respect, tolerance and understanding among all individuals, peoples, nations 

and civilizations, for example through assistance in public awareness-raising campaigns;  

  

(e) Avoiding stereotyping in all its forms, and particularly the promotion of false images of 

migrants, including migrant workers, and refugees, in order to prevent the spread of xenophobic 

sentiments among the public and to encourage the objective and balanced portrayal of people, 

events and history;  

  

145. Urges States to implement legal sanctions, in accordance with relevant international human 

rights law, in respect of incitement to racial hatred through new information and communications 

technologies, including the Internet, and further urges them to apply all relevant human rights 

instruments to which they are parties, in particular the International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination, to racism on the Internet;  

  

146. Urges States to encourage the media to avoid stereotyping based on racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

147. Calls upon States to consider the following, taking fully into account existing international and 

regional standards on freedom of expression, while taking all necessary measures to guarantee the right 

to freedom of opinion and expression:   

(a) Encouraging Internet service providers to establish and disseminate specific voluntary codes of 

conduct and self-regulatory measures against the dissemination of racist messages and those that result in 

racial discrimination, xenophobia or any form of intolerance and discrimination; to that end, Internet 

providers are encouraged to set up mediating bodies at national and international levels, involving 

relevant civil society institutions;   

  

(b) Adopting and applying, to the extent possible, appropriate legislation for prosecuting those 

responsible for incitement to racial hatred or violence through the new information and communications 

technologies, including the Internet;  
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(c) Addressing the problem of dissemination of racist material through the new information and 

communications technologies, including the Internet, inter alia by imparting training to law enforcement 

authorities;  

  

(d) Denouncing and actively discouraging the transmission of racist and xenophobic messages 

through all communications media, including new information and communications technologies, such 

as the Internet;  

  

(e) Considering a prompt and coordinated international response to the rapidly evolving 

phenomenon of the dissemination of hate speech and racist material through the new information and 

communications technologies, including the Internet; and in this context strengthening international 

cooperation;  

  

(f) Encouraging access and use by all people of the Internet as an international and equal forum, 

aware that there are disparities in use of and access to the Internet;  

  

(g) Examining ways in which the positive contribution made by the new information and 

communications technologies, such as the Internet, can be enhanced through replication of good 

practices in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

(h) Encouraging the reflection of the diversity of societies among the personnel of media 

organizations and the new information and communications technologies, such as the Internet, by 

promoting adequate representation of different segments within societies at all levels of their 

organizational structure;   

  

B. International level  

  

148. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, 

justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for 

cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

149. Believes that all conflicts and disputes should be resolved through peaceful means and political 

dialogue.  The Conference calls on all parties involved in such conflicts to exercise restraint and to 

respect human rights and international humanitarian law;  

  

150. Calls upon States, in opposing all forms of racism, to recognize the need to counter anti-

Semitism, anti-Arabism and Islamophobia world-wide, and urges all States to take effective measures to 

prevent the emergence of movements based on racism and discriminatory ideas concerning these 

communities;  

  

151. As for the situation in the Middle East, calls for the end of violence and the swift resumption of 

negotiations, respect for international human rights and humanitarian law, respect for the principle of 

self-determination and the end of all suffering, thus allowing Israel and the Palestinians to resume the 
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peace process, and to develop and prosper in security and freedom; 152.  Encourages States, 

regional and international organizations, including financial institutions, as well as civil society, to 

address within existing mechanisms, or where necessary to put in place and/or develop mechanisms, to 

address those aspects of globalization which may lead to racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance;   

  

153. Recommends that the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat and other 

concerned United Nations agencies, bodies and programmes strengthen their coordination to discern 

patterns of serious violations of human rights and humanitarian law with a view to assessing the risk of 

further deterioration that could lead to genocide, war crimes or crimes against humanity;  

  

154. Encourages the World Health Organization and other relevant international organizations to 

promote and develop activities for the recognition of the impact of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance as significant social determinants of physical and mental health 

status, including the HIV/AIDS pandemic, and access to health care, and to prepare specific projects, 

including research, to ensure equitable health systems for the victims;  

  

155. Encourages the International Labour Organization to carry out activities and programmes to 

combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the world of work, and to 

support actions of States, employers’ organizations and trade unions in this field;  

  

156. Urges the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to provide support to 

States in the preparation of teaching materials and tools for promoting teaching, training and educational 

activities relating to human rights and the struggle against racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance;  

  

            IV.  Provision of effective remedies, recourse, redress, and other          measures at the 

national, regional and international levels  

  

  

157. Recognizes the efforts of developing countries, in particular the commitment and the 

determination of the African leaders, to seriously address the challenges of poverty, underdevelopment, 

marginalization, social exclusion, economic disparities, instability and insecurity, through initiatives such 

as the New African Initiative and other innovative mechanisms such as the World Solidarity Fund for the 

Eradication of Poverty, and calls upon developed countries, the United Nations and its specialized 

agencies, as well as international financial institutions, to provide, through their operational programmes, 

new and additional financial resources, as appropriate, to support these initiatives;  

  

158. Recognizes that these historical injustices have undeniably contributed to the poverty, 

underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparities, instability and insecurity that 

affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries.  The Conference 

recognizes the need to develop programmes for the social and economic development of these societies 

and the Diaspora, within the framework of a new partnership based on the spirit of solidarity and mutual 

respect, in the following areas:  

  

Debt relief;  
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 Poverty eradication;  

  

 Building or strengthening democratic institutions;  

  

 Promotion of foreign direct investment;  

  

 Market access;  

Intensifying efforts to meet the internationally agreed targets for official development assistance transfers 

to developing countries;  

  

 New information and communication technologies bridging the digital divide;  

  

 Agriculture and food security;  

  

 Transfer of technology;  

  

 Transparent and accountable governance;  

 Investment in health infrastructure tackling HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, including through the 

Global AIDS and Health Fund;  

  

 Infrastructure development;  

  

 Human resource development, including capacity-building;  

  

 Education, training and cultural development;  

 Mutual legal assistance in the repatriation of illegally obtained and illegally transferred  

(stashed) funds, in accordance with national and international instruments;  

  

 Illicit traffic in small arms and light weapons;  

 Restitution of art objects, historical artefacts and documents to their countries of origin, in accordance 

with bilateral agreements or international instruments;  Trafficking in persons, particularly women and 

children;  

  

  Facilitation of welcomed return and resettlement of the descendants of enslaved Africans;  

  

  159.  Urges international financial and development institutions and the operational 

programmes and specialized agencies of the United Nations to give greater priority to, and allocate 

appropriate funding for, programmes addressing the development challenges of the affected States and 

societies, in particular those on the African continent and in the Diaspora;  

  

Legal assistance  

160. Urges States to take all necessary measures to address, as a matter of urgency, the pressing 

requirement for justice for the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance and to ensure that victims have full access to information, support, effective protection and 

national, administrative and judicial remedies, including the right to seek just and adequate reparation or 

satisfaction for damage, as well as legal assistance, where required;  

  

161. Urges States to facilitate for victims of racial discrimination, including victims of torture and ill-

treatment, access to all appropriate legal procedures and free legal assistance in a manner adapted to their 

specific needs and vulnerability, including through legal representation;  
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162. Urges States to ensure the protection against victimization of complainants and witnesses of acts 

of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to consider measures such as, 

where appropriate, making legal assistance, including legal aid, available to complainants seeking a legal 

remedy and, if possible, affording the possibility for non-governmental organizations to support 

complainants of racism, with their consent, in legal procedures;  

  

National legislation and programmes  

  

163. For the purposes of effectively combating racism and racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance in the civil, political, economic, social and cultural fields, the Conference 

recommends to all States that their national legislative framework should expressly and specifically 

prohibit racial discrimination and provide effective judicial and other remedies or redress, including 

through the designation of national, independent, specialized bodies;   

  

164. Urges States, with regard to the procedural remedies provided for in their domestic law, to bear 

in mind the following considerations:  

  

(a) Access to such remedies should be widely available, on a non-discriminatory and equal basis;   

  

(b) Existing procedural remedies should be made known in the context of the relevant action, and 

victims of racial discrimination should be helped to avail themselves of them in accordance with the 

particular case;   

  

(c) Inquiries into complaints of racial discrimination and the adjudication of such complaints must 

be carried out as rapidly as possible;  

  

(d) Persons who are victims of racial discrimination should be accorded legal assistance and aid in 

complaint proceedings, where applicable free of charge, and, where necessary, should be provided with 

the help of competent interpreters in such complaint proceedings or in any civil or criminal cases arising 

therefrom or connected thereto;   

  

(e) The creation of competent national bodies to investigate effectively allegations of racial 

discrimination and to give protection to complainants against intimidation or harassment is a desirable 

development and should be undertaken; steps should be taken towards the enactment of legislation to 

prohibit discriminatory practices on grounds of race, colour, descent, or national or ethnic origin, and to 

provide for the application of appropriate penalties against offenders and remedies, including adequate 

compensation, for the victims;   

  

(f) Access to legal remedies should be facilitated for victims of discrimination and, in this regard, 

the innovation of conferring a capacity on national and other institutions, as well as relevant non-

governmental organizations, to assist such victims should be seriously considered, and programmes 

should be developed to enable the most vulnerable groups to have access to the legal system;   
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(g) New and innovative methods and procedures of conflict resolution, mediation and conciliation 

between parties involved in conflicts or disputes based on racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance should be explored and, where possible, established;   

  

(h) The development of restorative justice policies and programmes for the benefit of victims of 

relevant forms of discrimination is desirable and should be seriously considered;   

  

(i) States which have made the declaration under article 14 of the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination should make increased efforts to inform their public 

of the existence of the complaints mechanism under article 14;   

  

Remedies, reparations, compensation  

  

165. Urges States to reinforce protection against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance by ensuring that all persons have access to effective and adequate remedies and enjoy the 

right to seek from competent national tribunals and other national institutions just and adequate 

reparation and satisfaction for any damage as a result of such discrimination.  It further underlines the 

importance of access to the law and to the courts for complainants of racism and racial discrimination 

and draws attention to the need for judicial and other remedies to be made widely known, easily 

accessible, expeditious and not unduly complicated;  

  

166. Urges States to adopt the necessary measures, as provided by national law, to ensure the right of 

victims to seek just and adequate reparation and satisfaction to redress acts of racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance, and to design effective measures to prevent the 

repetition of such acts;   

  

            V.  Strategies to achieve full and effective equality, including international                     

cooperation and enhancement of the United Nations and other                     international 

mechanisms in combating racism, racial discrimination,                     xenophobia and related 

intolerance and follow-up  

  

167. Calls upon States to apply diligently all commitments undertaken by them in the declarations and 

plans of action of the regional conferences in which they participated, and to formulate national policies 

and action plans to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in 

compliance with the objectives set forth therein, and as provided for in other relevant instruments and 

decisions; and further requests that, in cases where such national policies and action plans to combat 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance already exist, States incorporate in them 

the commitments arising from their regional conferences;  

  

168. Urges States that have not yet done so to consider acceding to the Geneva Conventions of 12 

August 1949 and their two Additional Protocols of 1977, as well as to other treaties of international 

humanitarian law, and to enact, with the highest priority, appropriate legislation, taking the measures 

required to give full effect to their obligations under  

international humanitarian law, in particular in relation to the rules prohibiting discrimination;   
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169. Urges States to develop cooperation programmes to promote equal opportunities for the benefit 

of victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and encourages them to 

propose the creation of multilateral cooperation programmes with the same objective;  

  

170. Invites States to include the subject of the struggle against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance in the work programmes of the regional integration agencies and of 

the regional cross-boundary dialogue forums;   

  

171. Urges States to recognize the challenges that people of different socially constructed races, 

colours, descent, national or ethnic origins, religions and languages experience in seeking to live together 

and to develop harmonious multiracial and multicultural societies; also urges States to recognize that the 

positive examples of relatively successful multiracial and multicultural societies, such as some of those 

in the Caribbean region, need to be examined and analysed, and that techniques, mechanisms, policies 

and programmes for reconciling conflicts based on factors related to race, colour, descent, language, 

religion, or national or ethnic origin and for developing harmonious multiracial and multicultural 

societies need to be systematically considered and developed, and therefore requests the United Nations 

and its relevant specialized agencies to consider establishing an international centre for multiracial and 

multicultural studies and policy development to undertake this critical work for the benefit of the 

international community;  

  

172. Urges States to protect the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of 

minorities within their respective territories and to develop appropriate legislative and other measures to 

encourage conditions for the promotion of that identity, in order to protect them from any form of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance.  In this context, forms of multiple 

discrimination should be fully taken into account;  

  

173. Further urges States to ensure the equal protection and promotion of the identities of the 

historically disadvantaged communities in those unique circumstances where this may be appropriate;  

  

174. Urges States to take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral 

cooperation, to address root causes, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity, 

some of which may be associated with discriminatory practices, that make persons, especially women 

and children, vulnerable to trafficking, which may give rise to racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance;   

  

175. Encourages States, in cooperation with non-governmental organizations, to undertake campaigns 

aimed at clarifying opportunities, limitations and rights in the event of migration, so as to enable 

everyone, in particular women, to make informed decisions and to prevent them from becoming victims 

of trafficking;   

  

176. Urges States to adopt and implement social development policies based on reliable statistical 

data and centred on the attainment, by the year 2015, of the commitments to meet the basic needs of all 

set forth in paragraph 36 of the Programme of Action of the World Summit for Social Development, held 

at Copenhagen in 1995, with a view to closing significantly the existing gaps in living conditions faced 

by victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, especially regarding the 

illiteracy rate, universal primary education, infant mortality, under-five child mortality, health, 



 
  
  

490 

reproductive health care for all and access to safe drinking water.  Promotion of gender equality will also 

be taken into account in the adoption and implementation of these policies;  

  

International legal framework  

    

177. Urges States to continue cooperating with the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination and other human rights treaty monitoring bodies in order to promote, including by means 

of a constructive and transparent dialogue, the effective implementation of the instruments concerned and 

proper consideration of the recommendations adopted by these bodies with regard to complaints of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;   

  

178. Requests adequate resources for the Committee on the Elimination of Racial  

Discrimination in order to enable it to discharge its mandate fully and stresses the importance of 

providing adequate resources for all the United Nations human rights treaty bodies;   

  

General international instruments  

  

179. Endorses efforts of the international community, in particular steps taken under the auspices of 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, to promote respect for and 

preserve cultural diversity within and between communities and nations with a view to creating a 

harmonious multicultural world, including elaboration of a possible international instrument in this 

respect in a manner consistent with international human rights instruments;  

  

180. Invites the United Nations General Assembly to consider elaborating an integral and 

comprehensive international convention to protect and promote the rights and dignity of disabled people, 

including, especially, provisions that address the discriminatory practices and treatment affecting them;   

  

Regional/international cooperation  

  

181. Invites the Inter-Parliamentary Union to contribute to the activities of the  

International Year of Mobilization against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance by encouraging national parliaments to review progress on the objectives of the Conference;  

  

182. Encourages States to participate in regional dialogues on problems of migration and 

invites them to consider negotiating bilateral and regional agreements on migrant workers and 

designing and implementing programmes with States of other regions to protect the rights of 

migrants;  

  

183. Urges States, in consultation with civil society, to support or otherwise establish, as 

appropriate, regional, comprehensive dialogues on the causes and consequences of migration 

that focus not only on law enforcement and border control, but also on the promotion and 

protection of the human rights of migrants and on the relationship between migration and 

development;  

  

184. Encourages international organizations having mandates dealing specifically with 

migration issues to exchange information and coordinate their activities on matters involving 
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racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against migrants, including 

migrant workers, with the support of the Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights;  

  

185. Expresses its deep concern over the severity of the humanitarian suffering of affected 

civilian populations and the burden carried by many receiving countries, particularly developing 

countries and countries in transition, and requests the relevant international institutions to ensure 

that urgent adequate financial and humanitarian assistance is maintained for the host countries to 

enable them to help the victims and to address, on an equitable basis, difficulties of populations 

expelled from their homes, and calls for sufficient safeguards to enable refugees to exercise 

freely their right of return to their countries of origin voluntarily, in safety and dignity;  

  

186. Encourages States to conclude bilateral, subregional, regional and international 

agreements to address the problem of trafficking in women and children, in particular girls, as 

well as the smuggling of migrants;  

  

187. Calls upon States, to promote, as appropriate, exchanges at the regional and 

international levels among independent national institutions and, as applicable, other relevant 

independent bodies with a view to enhancing cooperation to combat racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

188. Urges States to support the activities of regional bodies or centres which combat racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance where they exist in their region, and 

recommends the establishment of such bodies or centres in all regions where they do not exist.  

These bodies or centres may undertake the following activities, amongst others:  assess and 

follow up the situation of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and 

of individuals or groups of individuals who are victims thereof or subject thereto; identify 

trends, issues and problems; collect, disseminate and exchange information, inter alia relevant to 

the outcome of the regional conferences and the World Conference, and build networks to these 

ends; highlight examples of good practices; organize awareness-raising campaigns; develop 

proposals, solutions and preventive measures, where possible and appropriate, through joint 

efforts by coordinating with the United Nations, regional organizations and States and national 

human rights institutions;  

  

189. Urges international organizations, within their mandates, to contribute to the fight 

against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

190. Encourages financial and development institutions and the operational programmes and 

specialized agencies of the United Nations, in accordance with their regular budgets and the 

procedures of their governing bodies:  

  

(a) To assign particular priority and allocate sufficient funding, within their areas of competence and 

budgets, to improve the situation of victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance in order to combat manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, and to include them in the development and implementation of projects concerning them;  
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(b) To integrate human rights principles and standards into their policies and programmes;  

  

(c) To consider including in their regular reporting to their boards of governors information on their 

contribution to promoting the participation of victims of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance within their programmes and activities, and information on the efforts taken to 

facilitate such participation and to ensure that these policies and practices contribute to the eradication of 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

(d) To examine how their policies and practices affect victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, and to ensure that these policies and practices contribute to the 

eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

191. (a)  Calls upon States to elaborate action plans in consultation with national human rights 

institutions, other institutions created by law to combat racism, and civil society and to provide the 

United Nations High Commissioner for Human Rights with such action plans and other relevant 

materials on the measures undertaken in order to implement provisions of the present Declaration and the 

Programme of Action;  

  

(b) Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in  

follow-up to the Conference, to cooperate with five independent eminent experts, one from each region, 

appointed by the Secretary-General from among candidates proposed by the Chairperson of the 

Commission on Human Rights, after consultation with the regional groups, to follow the implementation 

of the provisions of the Declaration and Programme of Action.  An annual progress report on the 

implementation of these provisions will be presented by the High Commissioner to the Commission on 

Human Rights and to the General Assembly, taking into account information and views provided by 

States, relevant human rights treaty bodies, special procedures and other mechanisms of the Commission 

on Human Rights of the United Nations, international, regional and non-governmental organizations and 

national human rights institutions;  

  

(c) Welcomes the intention of the United Nations High Commissioner for Human Rights to 

establish, within the Office of the High Commissioner for Human Rights, an anti-discrimination 

unit to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and to promote 

equality and non-discrimination, and invites her to consider the inclusion in its mandate of, inter 

alia, the compilation of information on racial discrimination and its development, and on legal 

and administrative support and advice to victims of racial discrimination and the collection of 

background materials provided by States, international, regional and non-governmental 

organizations and national human rights institutions under the follow-up mechanism of the 

Conference;  

  

(d) Recommends that the Office of the High Commissioner for Human  

Rights, in cooperation with States, international, regional and non-governmental organizations and 

national human rights institutions, create a database containing information on practical means to address 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, particularly international and regional 

instruments and national legislation, including anti-discrimination legislation, as well as legal means to 

combat racial discrimination; remedies available through international mechanisms to victims of racial 

discrimination, as well as national remedies; educational and preventive programmes implemented in 

various countries and regions; best practices to address racism, racial discrimination, xenophobia and 
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related intolerance; opportunities for technical cooperation; and academic studies and specialized 

documents; and ensure that such a database is as accessible as possible to those in authority and the public 

at large, through its Web site and by other appropriate means;  

  

192. Invites the United Nations and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization to continue to organize high-level and other meetings on the Dialogue among Civilizations 

and, for this purpose, to mobilize funds and promote partnerships;  

  

Office of the High Commissioner for Human Rights  

  

193. Encourages the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue and 

expand the appointment and designation of goodwill ambassadors in all countries of the world 

in order, inter alia, to promote respect for human rights and a culture of tolerance and to increase 

the level of awareness about the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance;  

  

194. Calls upon the Office of the High Commissioner for Human Rights to continue its 

efforts further to increase awareness of the work of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination and the other United Nations human rights treaty bodies;  

  

195. Invites the Office of the High Commissioner for Human Rights, in consultation  

with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and  

non-governmental organizations active in the field of the promotion and protection of human rights, to 

undertake regular consultations with them and to encourage research activities aimed at collecting, 

maintaining and adapting the technical, scientific, educational and information materials produced by all 

cultures around the world to fight racism;  

  

196. Requests the Office of the High Commissioner for Human Rights to pay special 

attention to violations of the human rights of victims of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance, in particular migrants, including migrant workers, to 

promote international cooperation in combating xenophobia and, to this end, to develop 

programmes which can be implemented in countries on the basis of appropriate cooperation 

agreements;  

  

197. Invites States to assist the Office of the High Commissioner for Human Rights in 

developing and funding, upon the request of States, specific technical cooperation projects 

aimed at combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

198. (a)  Invites the Commission on Human Rights to include in the mandates of the 

special rapporteurs and working groups of the Commission, in particular the Special Rapporteur 

on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, 

recommendations that they consider the relevant provisions of the Declaration and the 

Programme of Action while exercising their mandates, in particular reporting to the General 

Assembly and the Commission on Human Rights, and also to consider any other appropriate 

means to follow up on the outcome on the Conference;  
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    (b)  Calls upon States to cooperate with the relevant special procedures of the 

Commission on Human Rights and other mechanisms of the United Nations in matters pertaining to 

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, in particular with the special 

rapporteurs, independent experts and special representatives;   

    

199. Recommends that the Commission on Human Rights prepare complementary 

international standards to strengthen and update international instruments against racism, racial 

discrimination, xenophobia and related intolerance in all their aspects;   

  

Decades  

  

200. Urges States and the international community to support the activities of the Third Decade to 

Combat Racism and Racial Discrimination;   

  

201. Recommends that the General Assembly consider declaring a United Nations year or decade 

against trafficking in persons, especially in women, youth and children, in order to protect their dignity 

and human rights;   

  

202. Urges States, in close cooperation with the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, to promote the implementation of the Declaration and Programme of Action on a Culture 

of Peace and the objectives of the International Decade for a Culture of  

Peace and Non-Violence for the Children of the World, which started in 2001, and invites the  

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to contribute to these activities;   

  

Indigenous peoples  

  

203. Recommends that the United Nations Secretary-General conduct an evaluation of the results of 

the International Decade of the World’s Indigenous People (1995-2004) and make recommendations 

concerning how to mark the end of the Decade, including an appropriate follow-up;   

  

204. Requests States to ensure adequate funding for the establishment of an operational framework 

and a firm basis for the future development of the Permanent Forum on Indigenous Issues within the 

United Nations system;  

  

205. Urges States to cooperate with the work of the Special Rapporteur on the situation of human 

rights and fundamental freedoms of indigenous people and requests the  

Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to ensure that the 

Special Rapporteur is provided with all the necessary human, technical and financial resources to fulfil 

his responsibilities;   

  

206. Calls upon States to conclude negotiations on and approve as soon as possible the text of the 

draft declaration on the rights of indigenous peoples, under discussion by the working group of the 

Commission on Human Rights to elaborate a draft declaration, in accordance with Commission 

resolution 1995/32 of 3 March 1995;  
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207. Urges States, in the light of the relationship between racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance and poverty, marginality and social exclusion of peoples and individuals at both 

the national and international levels, to enhance their policies and measures to reduce income and wealth 

inequalities and to take appropriate steps, individually and through international cooperation, to promote 

and protect economic, social and cultural rights on a non-discriminatory basis;   

  

208. Urges States and international financial and development institutions to mitigate any negative 

effects of globalization by examining, inter alia, how their policies and practices affect national 

populations in general and indigenous peoples in particular; by ensuring that their policies and practices 

contribute to the eradication of racism through the participation of national populations and, in particular, 

indigenous peoples in development projects; by further democratizing international financial institutions; 

and by consulting with indigenous peoples on any matter that may affect their physical, spiritual or 

cultural integrity;  

  

209. Invites financial and development institutions and the operational programmes and specialized 

agencies of the United Nations, in accordance with their regular budgets and the procedures of their 

governing bodies:  

  

(a) To assign particular priority to and allocate sufficient funding, within their areas of competence, 

to the improvement of the status of indigenous peoples, with special attention to the needs of these 

populations in developing countries, including the preparation of specific programmes with a view to 

achieving the objectives of the International Decade of the World’s Indigenous People;  

  

(b) To carry out special projects, through appropriate channels and in collaboration with indigenous 

peoples, to support their initiatives at the community level and to facilitate the exchange of information 

and technical know-how between indigenous peoples and experts in these areas;   

  

Civil society  

  

210. Calls upon States to strengthen cooperation, develop partnerships and consult regularly with non-

governmental organizations and all other sectors of the civil society to harness their experience and 

expertise, thereby contributing to the development of  legislation, policies and other governmental 

initiatives, as well as involving them more closely in the elaboration and implementation of policies and 

programmes designed to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;  

  

211. Urges leaders of religious communities to continue to confront racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance through, inter alia, promotion and sponsoring of dialogue and 

partnerships to bring about reconciliation, healing and harmony within and among societies, invites 

religious communities to participate in promoting economic and social revitalization and encourages 

religious leaders to foster greater cooperation and contact between diverse racial groups;  

  

212. Urges States to establish and strengthen effective partnerships with and provide support, as 

appropriate, to all relevant actors of civil society, including non-governmental organizations working to 

promote gender equality and the advancement of women, particularly women subject to multiple 

discrimination, and to promote an integrated and holistic approach to the elimination of all forms of 

discrimination against women and girls;  
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Non-governmental organizations  

  

213. Urges States to provide an open and conducive environment to enable non-governmental 

organizations to function freely and openly within their societies and thereby make an effective 

contribution to the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

throughout the world, and to promote a wider role for grass-roots organizations;  

  

214. Calls upon States to explore means to expand the role of non-governmental organizations in 

society through, in particular, deepening the ties of solidarity amongst citizens and promoting greater 

trust across racial and social class divides by promoting wider citizen involvement and more voluntary 

cooperation;   

  

The private sector  

  

  215.  Urges States to take measures, including, where appropriate, legislative measures, to 

ensure that transnational corporations and other foreign enterprises operating within their national 

territories conform to precepts and practices of non-racism and non-discrimination, and further 

encourages the business sector, including transnational corporations and foreign enterprises, to 

collaborate with trade unions and other relevant sectors of civil society to develop voluntary codes of 

conduct for all businesses, designed to prevent, address and eradicate racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance;  

  

Youth  

  

216. Urges States to encourage the full and active participation of, as well as involve more 

closely, youth in the elaboration, planning and implementation of activities to fight racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and calls upon States, in partnership 

with non-governmental organizations and other sectors of society, to facilitate both national and 

international youth dialogue on racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, through the World Youth Forum of the United Nations system and through the use 

of new technologies, exchanges and other means;  

  

217. Urges States to encourage and facilitate the establishment and maintenance of youth 

mechanisms, set up by youth organizations and young women and men themselves, in the spirit 

of combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, through such 

activities as:  disseminating and exchanging information and building networks to these ends; 

organizing awareness-raising campaigns and participating in multicultural education 

programmes; developing proposals and solutions, where possible and appropriate; cooperating 

and consulting regularly with non-governmental organizations and other actors in civil society 

in developing initiatives and programmes that promote intercultural exchange and dialogue;  

  

218. Urges States, in cooperation with intergovernmental organizations, the  

International Olympic Committee and international and regional sports federations, to intensify the fight 

against racism in sport by, among other things, educating the youth of the world through sport practised 

without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires human understanding, 

tolerance, fair play and solidarity;  
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219. Recognizes that the success of this Programme of Action will require political will and 

adequate funding at the national, regional and international levels, and international cooperation.  

  

Notes  

  

  
1 For the purpose of this Declaration and Programme of Action, it was understood that the term 

“gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term “gender” does 

not indicate any meaning different from the above.  

  
2 Reference should be made to chapter VII of the report of the Conference, which lists all the 

reservations to and statements on the Declaration and the Programme of Action”
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Anexo XIII 

Resposta do Professor Michal Balcerzak, presidente do Grupo de Trabalho de Especialistas 

em Pessoas com Descendência Africana, a contacto via email estabelecido em 2018. 
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Anexo XIV 

Autorização, conforme solicitado pelo autor, para citação de artigo do 
Professor Gad Heuman, da University of Warwick, Reino Unido 

 

 


