
 

1 

 

O Império do Brasil e o colonialismo na África: uma análise 

historiográfica. 
 

Frederico Antonio Ferreira* 

 

O Império em um mundo em transformação 

A historiografia produziu diversas interpretações acerca do posicionamento do 

Império do Brasil diante do neocolonialismo europeu sobre o continente africano manifesto 

durante a Conferência de Berlim (1884-1885). Passando por autores com argumentos em 

defesa ao comércio livre e a civilização, passando por análises econômicas, ou mesmo 

defendendo a ausência de posicionamento, as pesquisas históricas sobre o tema apresentam 

perspectivas ainda bastante tímidas para a relevância e significação que este período da 

história nacional e mundial necessitariam 

As tentativas de se buscar compreender a profunda crise que levou a queda do Regime 

Monárquico leva, muita das vezes, a historiografia brasileira a olvidar-se acerca das profundas 

transformações pelas quais o capitalismo internacional passava naquele momento histórico e 

nas inter-relações existentes entre estes fatos. Parte das transformações que ocorriam nas 

últimas décadas do século XIX tinham origem na expansão colonialista dos países 

industrializados europeus sobre os territórios até então às margens do capitalismo 

internacional e parte dos acontecimentos que se desenrolavam nestes últimos anos do reinado 

de D. Pedro II estavam inseridos neste contexto.  

Extensas áreas do continente africano foram alvos das ações de exploradores, 

missionários e comerciantes europeus e em consequência de seus próprios Estados. Neste 

sentido a Conferência de Berlim (1884-1885) foi o ponto nevrálgico onde os diferentes 

interesses destas potencias entram em choque. O Império do Brasil, que durante séculos 

possuía diversos vínculos econômicos, sociais e históricos com o Continente Negro, era uma 

das partes diretamente interessadas em todo este processo. Seja por considerar-se um país 

“civilizado” à semelhança dos Europeus (SÁ, 2012), seja por perceber-se como um alvo em 

potencial das investidas imperialistas (MENCK, 2009) a Conferencia promovida pelo 

chanceler Bismarck na capital alemã tem um profundo significado tanto para o Brasil quanto 

para os demais países periféricos.  
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Entendendo que não é possível fixar uma causa única para o que venha a ser o 

neocolonialismo que dominou o mundo no fim do século XIX, adotaremos o conceito de que 

este seria a busca que os países industrializados fazem no sentido de encontrar áreas nas quais 

pudessem exportar seu excedente de capitais, encontrar mercados consumidores para seus 

produtos ou ainda insumos para sua produção (KIERNAM, 1996). Assim sendo, este artigo 

busca estudar a evolução da historiografia sobre os posicionamentos adotados pelo Estado 

brasileiro, nos últimos anos do período monárquico quanto ao neocolonialismo europeu sobre 

o continente africano manifesto na Conferência de Berlim ocorrida entre 1884-1885 e os 

desdobramentos destas análises. 

 

A presença brasileira na África na segunda metade do século XIX 

O reinado de Dom Pedro II, entre 1880 e 1889, enfrentava seu ocaso lento e gradual. 

A cafeicultura garantia, naqueles anos, superávits seguidos na balança comercial. O Brasil 

seguia firme em sua posição de país agroexportador, ansiando por modernizar-se – frente aos 

avanços técnicos e científicos da Segunda Revolução Industrial – e ao mesmo tempo 

consumido pelos atritos internos gerados pelos debates acerca da escravidão e as contradições 

de uma estrutura institucional anacrônica e conservadora, chefiada pela Casa dos Bragança. A 

mesma dinastia que reinaria em Portugal até o fim da monarquia naquele país, em 1910.  

A política externa imperial do início do II Reinado possuía características bem mais 

arrojadas que àquelas demonstradas em seu término. Com a ascensão de Pedro II e a 

prescrição dos tratados desiguais estabelecidos entre o Brasil e a Grã-Bretanha, inicia-se um 

novo período da história da política externa nacional e uma busca mais intensa da defesa, 

daquilo que era encarado, como sendo o interesse nacional (CERVO & BUENO, 2008). Neste 

sentido o império faz-se representar através de embaixadas e consulados em diversas regiões 

do globo, inclusive na África. 

Nestes primeiros anos do II Reinado e ainda antes da proibição formal do Tráfico já 

haviam menções a representação brasileira na Cidade do Cabo em 1841 (RODRIGUES, 

1964), em 1847 foi aberto um vice-consulado em Freetown, Serra Leoa (COSTA E SILVA, 

1989) e uma embaixada em Monróvia, capital da recém-criada Libéria (AHI: 221/2/7). 

Apesar dos esforços, os contatos comerciais entre estes dois lados do Atlântico Sul, nas 

décadas de 1830 e 1840, já apresentavam constante decréscimo. 
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Com o Comércio de Almas pelo Atlântico posto na ilegalidade, as relações entre o 

Império do Brasil e as populações residentes na África tendiam a diminuir ainda mais. O 

Governo do Rio de Janeiro procurou garantir a permanência, direta ou indireta, no Continente 

Negro, especialmente nas colônias portuguesas da África. Neste espírito foi aberto a 

representação na Ilha Britânica de Santa Helena – uma ilha estrategicamente colocada entre a 

África e o Brasil – em 1854 (HARING, 1865; COSTA E SILVA, 1989) e no ano seguinte foi 

inaugurado o consulado imperial em Luanda (COSTA E SILVA, 1989). Apesar disto, ainda 

foram criadas representações nas Ilhas Maurício em 1863, Ilhas de São Tomé e Príncipe entre 

1868 e 1871 e no Marrocos em 1878 (COSTA E SILVA, 1989). Já nas proximidades da 

Conferência de Berlim foi aberto o consulado em Oran, na Argélia francesa.  

Para além da política externa institucional, a presença de comerciantes brasileiros, ou 

relacionados direta ou indiretamente a eles, era uma realidade principalmente em regiões 

como costa do Benin, e nas colônias portuguesas como Angola e Moçambique. 

Conjuntamente com o tráfico de escravos, os negociantes brasileiros exportavam açúcar, 

cachaça e algumas manufaturas – como vidros (AHI:238/2/3) e ainda reexportavam produtos 

industrializados comprados da Grã-Bretanha em especial tecidos (AHI:238/2/3). Apesar da 

proibição do tráfico e das dificuldades crescentes advindas da concorrência comercial de 

potencias industrializadas europeias na região, as fortes relações econômicas e políticas que 

construíram intercâmbios pessoais, familiares e de parceria em diferentes atividades 

sobreviveram (ACCIOLI, 2012, p.08), ainda que não nos níveis do período entre 1830 e 1850. 

 

A corrida pela África Centro Ocidental e o Brasil do fim do II Reinado 

Na medida em que o tráfico de almas para a escravidão era extinto, novas atividades 

econômicas eram incentivadas. Os portugueses buscavam consolidar sua posição em pontos 

da África Ocidental, Centro Ocidental e Oriental (DIAS, 1998). Durante a década de 1880 a 

área nas proximidades da foz do Zaire (Congo) se tornou talvez o símbolo máximo deste 

momento histórico. Com a intensificação do comércio dos chamados produtos “lícitos” no 

litoral realizado, predominantemente, por europeus e a proliferação da atividade missionária 

geraram a proliferação de novas feitorias e bases de ação militar na região (AJAYI, 2010). 

Movidos pelas descrições do explorador Henry Stanley, o rei belga Leopoldo II, funda 

em 1878, a Associação Internacional Africana – AIA – cuja missão seria incentivar a 

“civilização”, combater a escravidão e patrocinar o comércio livre na bacia do referido rio 
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(WESSELING, 2008). O intento belga é impossibilitado pelos negociantes franceses que 

tinham pretensões de estender sua atuação sobre o vale do mesmo rio (DIAS, 1998). Os 

vínculos de povos tradicionais africanos com os belgas e franceses em áreas próximas à foz 

do rio se chocavam frontalmente com a reivindicação histórica dos portugueses sobre as áreas 

ao norte de Luanda e a foz do rio. Diante da impossibilidade de fazer frente a presença de 

belgas e franceses nas regiões e frente ao enorme risco que tal situação representava para as 

possessões lusitanas na África Centro Ocidental o Governo de Lisboa se aproxima da Grã-

Bretanha em 1884 com uma proposta de tratado que endossasse a posse da área (BARBOSA, 

2008). 

Em meio as tratativas entre britânicos e portugueses, os governos de outras potências 

se voltam a questionar as pretensões e as debilidades do Império Colonial Português na 

África, entendido como escravagistas inveterados e protecionistas quanto ao comercio 

internacional em suas colônias. Por outro lado, belgas e franceses prometiam a manutenção do 

livre cambismo na região assim como o combate ao tráfico de escravos, ainda existente 

(WESSELING, 2008). Ainda havia o Império Alemão, potência em ascensão que entendia o 

quanto a questão colonial seria uma ótima oportunidade para fazer valer sua força diplomática 

e um meio para reequilibrar o jogo de forças no próprio continente europeu e um pretexto 

para colocar em xeque o poderio da Grã-Bretanha em nível internacional (KEITH, 1919). 

Diante de tantos interesses, as potencias europeias organizam-se de modo a buscar 

uma solução para o impasse e quanto aos modos pelos quais eles coordenariam sua atuação 

nas margens do Zaire e em outras áreas do continente africano. Representantes de Alemanha, 

França, Grã-Bretanha, Bélgica, Portugal, Itália, Espanha, Áustria-Hungria, Países Baixos, 

Dinamarca, Rússia, Suécia e Noruega com o acréscimo dos Estados Unidos e do Império 

Turco Otomano se reúnem em Berlim, sob os auspícios do chanceler Bismarck entre 1884-

1885 (BARBOSA, 2008). Os portugueses perdem o pretendido controle exclusivo das duas 

margens da foz do rio Zaire, tendo que a dividir com belgas e franceses, apesar de garantir a 

posse dos litorais hoje pertencentes ao território angolano e moçambicano e alguns enclaves 

na África Ocidental.  

Apesar de não ter sido oficialmente convidado o Império Brasileiro acompanhou de 

perto os desdobramentos da Conferência. Chefiados pelo Barão de Jaurú, embaixador 

brasileiro no Império Alemão, uma comitiva acompanhou as reuniões da Conferência e 
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mandava relatórios minuciosos sobre as seções e os temas que poderiam ser interessantes para 

o Brasil (AHI: 202/4/3). 

Além disso as embaixadas do Império do Brasil em Lisboa e em Londres, assim como 

a legação em Bruxelas, acompanhavam com interesse o desenrolar dos fatos que ocasionaram 

na Conferência de Berlim entre 1884-1885, porém o posicionamento quanto ao tema era 

bastante variável. Enquanto os embaixadores em Londres, Lisboa e Berlim retratam com 

pesar o avanço de outras potências europeias sobre as possessões portuguesas na África 

Centro Ocidental, apesar de reconhecer os problemas vivenciados pela metrópole quanto ao 

anacronismo de seu processo colonizador, mencionam os direitos históricos dos lusos sobre 

aquelas terras. O contraponto estava na legação brasileiro em Bruxelas, abundante em 

descrever as vantagens e benefícios que o comércio livre e o acesso irrestrito aos rios da 

região poderiam contribuir com o processo “civilizador” para o continente africano e o quanto 

a presença portuguesa era contrária a tudo isso. Por fim o Império Brasileiro reconhecimento 

da soberania da Rainha Vitória sobre o Transwaal em 1882 e o Estado Livro do Congo em 

1885 e da África Oriental Italiana em 1888 (AHI: 202/4/3).  

Assim, apesar do enfraquecimento da presença oficial brasileira na África Centro 

Ocidental após 1870, isto não significou um alheamento total quanto aos acontecimentos que 

transcorriam na região e nem as ameaças ao Império Colonial Português – do qual já fizemos 

parte – passaram despercebidos no Brasil, ainda que em meio aos problemas crescentes 

vivenciados pela própria monarquia brasileira no final do século XIX. Apesar das ligações 

internas e externas que envolvem estes últimos anos do Regime Monárquico no Brasil não ser 

uma constatação imediata e nem facilmente perceptível em um primeiro momento 

buscaremos neste artigo os modos como a historiografia brasileira trabalhou estas conexões 

desde o fim do século XIX e por todo o século XX.  

 

Em nome da civilização: a solidariedade brasileira com a causa colonial portuguesa 

Durante os idos da década de 1880 os contatos entre brasileiros e portugueses eram 

significativos. Apesar do afastamento formal entre as cortes do Rio de Janeiro e Lisboa estar 

mais que consolidado neste período (CERVO, 2000), o grande número de imigrantes 

lusitanos que se estabeleciam no Brasil, o comércio internacional e os vínculos históricos e 

culturais que ligavam o Império do Brasil a sua antiga metrópole ainda eram consideráveis 

(CERVO, 2000). Diante disto, um dos vínculos mais significativos e politicamente mais 
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representativos seja o estabelecimento, ainda em 1881 de uma Seção da Sociedade de 

Geografia de Lisboa na capital do Brasil.  

Em um período em que as ciências como a antropologia, a história e a geografia 

contribuíam cada vez mais decisivamente para o estabelecimento e consolidação das 

investidas neocoloniais das potências industriais, instituições que atendessem a essa 

necessidade além de necessárias eram fundamentais na disputa e conquista de novos 

territórios (COSTA, 2013). Fundada em Portugal em 1875 a Sociedade Geográfica tinha entre 

suas funções buscar conhecer melhor os domínios portugueses espalhados pelo globo, 

subsidiando o governo metropolitano de dados e informações relevantes para o 

empreendimento colonial nas, agora disputadas, terras africanas (MARY, 2006). 

Buscando engajar o Império Brasileiro no apoio à causa colonial portuguesa, é criada 

uma Seção no Rio de Janeiro em 1883 (MARY, 2005). Formada predominantemente por 

barões, viscondes, generais e doutores, direta ou indiretamente com Portugal e simpáticos a 

causa da expansão da manutenção das colônias portuguesas na África, formavam a Seção Rio 

de Janeiro da Sociedade de Geografia de Lisboa. Suas ideias eram expressas na Revista 

Mensal da Seção da Sociedade de Geografia de Lisboa no Brasil – RSSGL – que circulou na 

cidade do Rio de Janeiro entre 1883 a 1886 (MARY, 2005). Apesar de haver matérias sobre 

geografia do Brasil e de outras localidades era sempre presente a busca por evidenciar as 

justificativas históricas que sustentavam as pretensões portuguesas no Continente Negro e nos 

vínculos que interligavam o Império Brasileiro e o Portugal. Ideias essas que coadunavam 

com o aparente apoio da diplomacia imperial com a causa portuguesa da época. Quanto a esta 

temática merece destaque os trabalhos de Cristina Pessanha Mary (2005, 2006, 2010a, 2010b) 

acerca desta temática e de seus desdobramentos para a geografia brasileira ainda em 

formação. 

Este apoio de elementos da intelectualidade brasileira à causa lusitana evidenciam um 

movimento próprio da monarquia brasileira do II Reinado – senão de todo o regime imperial 

brasileiro – de buscar afastar-se, por completo, dos elementos africanos que formavam a 

identidade nacional e aproximar-se, a todo custo, dos padrões europeus de civilização e 

progresso. Deste modo, esquecia-se do agudo dilema entre a escravidão e o abolicionismo que 

dividia o país na década de 1880 e procura projetar-se ao lado das nações progressistas e 

industrializadas do fim do século XIX. Com o advento da República o Brasil, estas tentativas 
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de parte desta intelectualidade pró-lusitana de envolvimento do Brasil na causa colonial 

portuguesa perdem força (MARY, 2005). 

 

Joaquim Nabuco e a jurisprudência da Conferência de Berlim 

De fato, a queda da monarquia ainda na década de 1880 – pouco tempo depois do 

término da Conferência de Berlim – levou o debate acerca do imperialismo europeu sobre a 

África e a Ásia para o novo Regime que surgia após o 15 de Novembro de 1889. Um dos 

intelectuais brasileiros que mais refletiram sobre o tema entre as décadas de 1890 e 1900 foi 

Joaquim Nabuco. Filho da oligarquia nordestina, ele desempenha diversas atividades jurídicas 

e políticas no II Reinado, entre elas diplomata entre 1876 e 1879 e se destaca na Campanha 

Abolicionista com sua obra “O Abolicionista”. Com a queda de Pedro II ele se retira da cena 

política, só voltando em 1901, já com o Barão do Rio Branco na condução da política externa 

da República. Neste contexto ele é escolhido para fazer a defesa da causa brasileira no litígio 

com a Grã-Bretanha pela posse de parte do território na fronteira nordeste de Roraima – 

Questão do Rio Pirara – causa esta que foi arbitrada pelo rei da Itália, Vitor Emanuel III, a 

favor dos britânicos.  

Este fato leva a uma inflexão do pensamento de Joaquim Nabuco quanto as relações 

entre o Brasil e as potencias neocolonialistas (SILVA JÚNIOR, 2006). A decisão favorável 

aos britânicos foi justificada pela arbitragem italiana por meio da doutrina jurídica exarada da 

Ata da Conferência de Berlim de 1885, que se aplicaria, até então, a foz do Zaire ou a outras 

regiões do litoral africano (MENCK, 2009). Esta jurisprudência determinava que a posse do 

território estava intrinsecamente ligada à sua ocupação efetiva e a existência de autoridade 

suficiente para fazer respeitar o direito, a liberdade de trânsito e de comércio (BRUNSCWIG, 

1993). A aplicação deste paradigma totalmente exógeno ao contexto latino americano levou 

Nabuco a refletir sobre os riscos que tal interpretação oferecia a preservação da soberania 

nacional e a integridade do território brasileiro com seus dos vastos sertões despovoados e 

incapaz de resistir as investidas imperialistas, como as ocorridas na África Centro Ocidental 

(SILVA JÚNIOR, 2006). 

Pela primeira vez surge a possibilidade de análise que coloca o Brasil como um alvo 

em potencial do neocolonialismo Europeu, muito mais próximo a realidade da África Centro 

Ocidental (Bacia do Congo) do que a dos países industrializados aos quais o Brasil buscava se 

assemelhar. Essa debilidade percebida exigia uma saída estratégica e esta seria um gradativo 
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afastamento da área de influência europeia – posição que vigorava no Regime Imperial – e 

uma aproximação da potência emergente do período – os Estados Unidos e, 

consequentemente, com a Doutrina Monroe1 (FRANK, 1968). Esta aproximação 

reequilibraria o jogo de forças em torno do Brasil e seria a estratégia vigorante durante todo o 

período de expansão do imperialismo internacional.  

Esta chave de leitura marcou decisivamente as interpretações acerca da defesa do 

Brasil diante das ameaças representadas pelos países neocolonialistas durante a República 

Velha (1889-1930). As análises acerca da questão da disputa entre o Brasil e França na região 

do Amapá, o Brasil e a Grã-Bretanha pela Ilha de Trindade, e a presença belga no Mato 

Grosso passaram a ter a sombra de uma possível ação norte americana e o Monroísmo como 

um fator decisivo para sua compreensão. Neste sentido as obras de Arraes (1998), Kämpf 

(2016), assim como a de Garcia (2009) refletem as influências da jurisprudência da 

Conferência de Berlim (1884-1885) e mudança de paradigma entre a política externa do II 

Reinado e a da República Velha.  

 

 

 

O Império do Brasil e a integração ao capitalismo financeiro internacional 

Para além das análises sobre as consequências jurídicas e políticas surgidas após a 

Conferência de Berlim, houve também aqueles que se voltaram para a compreensão de seus 

elementos econômicos intrínsecos. Autores como Caio Prado Júnior ([1945] 1980), durante as 

décadas de 1940 e 1950, focado na análise da história econômica do Brasil, dá especial 

atenção ao imperialismo e suas consequências sobre o país. Apesar de focar-se nas 

conjunturas após 1889, sua análise sobre a trajetória do desenvolvimento do capitalismo 

remete a aspectos próprios do período colonial e do período monárquico.  

Fiéis ao espírito de sua época, procurara interpretar as linhas metras que 

possibilitariam a análise profunda dos grandes temas que contribuiriam para a compreensão 

da realidade brasileira. Com análises, influenciadas pelo Materialismo Histórico, busca pensar 

sobre o posicionamento do país na Divisão Internacional do Trabalho no período controlado 

                                                 
1 O Monroísmo postula os seguintes princípios: 1) O continente americano não pode ser colonizado pelos 

europeus; 2) A inadmissibilidade de intervenção dos países europeus em países americanos; 3) Os Estados 

Unidos abstém-se a intervir nos negócios pertencentes aos países europeus (NETO, 1980). 
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pelas potencias industrias em sua expansão imperialista e no quanto esta colocava o país em 

uma situação de fragilidade diante do grande capital internacional.  

Para Prado Júnior ([1945], 1980) as intervenções imperialistas remetiam aos primeiros 

empréstimos concedidos pela Grã-Bretanha ao Império Brasileiro recém-emancipado. 

Considerando que o período vivenciado pelo país europeu era, o que se convencionou chamar 

de Capitalismo Industrial – etapa anterior ao Capitalismo Financeiro que ganhará força na 

segunda metade do XIX – este crédito tinha como objetivo a manutenção das vantagens 

comerciais que a Grã-Bretanha já detinha na América Portuguesa e a garantia de que a nova 

nação permaneceria em sua órbita de influência. Com isso, as bases para ações futuras do 

capital britânico sobre o país já estavam lançadas. 

 O crescimento econômico e os avanços técnicos ocorridos no Império durante 

a segunda metade do século XIX, como a introdução das estradas de ferro, medidas de 

infraestrutura urbana e o aumento das indústrias, Caio Prado ([1945], 1980) as entende como 

o início da interferência do capital financeiro internacional no país financiando atividades 

produtivas, ampliando o mercado consumidor e criando condições para a exploração das 

matérias primas tropicais demandadas pelo mercado internacional. Segundo o autor “tal 

situação colocava o Brasil em uma condição de dependência e subordinação orgânica e 

funcional da economia brasileira em relação ao conjunto internacional de que participava” 

(PRADO JÚNIOR, [1945], 1980, p.270).  

Esta dependência provinha da grande importância que a economia de exportação de 

gêneros alimentícios e matérias primas tropicais colocava o Império do Brasil em uma 

posição vulnerável diante do capital internacional. As características de uma economia 

colonial (PRADO JÚNIOR, [1945], 1980) fazia com que ele ocupasse um papel secundário 

na divisão internacional do trabalho e completamente dependente deste sistema.  

Mais uma vez, agora dentro de uma reflexão econômica, o posicionamento do Brasil 

diante do capitalismo internacional e da expansão imperialista o colocam muito mais como 

um alvo em potencial, ou mesmo uma vítima, do que como um igual aos novos impérios 

coloniais europeus. A situação de fornecedor de matéria prima e de gêneros alimentícios, ou a 

posição de um mercado consumidor para os produtos industrializados das firmas estrangeiras, 

colocavam o Império do Brasil em uma situação mais próxima a vivenciada pelo continente 

africano do que aquela das potencias neocoloniais europeias às quais ela procurava se 

assemelhar. 
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Quando o rio se torna um oceano: as análises de José Honório Rodrigues e Alberto da 

Costa e Silva 

Voltando ao foco político e buscando reaproximar-se da dinâmica africana autores 

como Alberto da Costa e Silva e José Honório Rodrigues buscam retomar a temática das 

relações entre o Brasil e os povos africanos – seja sob a égide da escravidão seja no período 

posterior a ela – e dentro deste foco entender o processo de afastamento político, econômico e 

social entre o Império do Brasil e as populações residentes na África nos primeiros tempos 

das intervenções que iriam gerar o neocolonialismo naquele continente.  

 Os escritos destes dois autores acerca do tema são publicados durante a década 

de 1960 (RODRIGUES, 1964) e se estendem até as primeiras décadas do século XXI 

(COSTA E SILVA, 2003). Fortemente influenciados pelo culturalismo Gilberto Freyriano os 

autores colocam aspectos relacionados aos usos, costumes, ritos e símbolos como vetores de 

ligação entre o Brasil e o continente africano com tanta relevância e pertinência quanto 

aspectos relativos a política e economia que vinculavam estes dois lados do Atlântico Sul. 

Tais aspectos poderiam representar quase que elementos de soft power que dava ao Império 

do Brasil um lugar de destaque nas relações com os povos africanos. Por outro lado, 

diminuem a ênfase nos aspectos relativos a exploração e dominação causados pelo tráfico 

humano predominante nesta relação. 

Para Costa e Silva (1989) e Rodrigues (1964) a proibição formal do tráfico 

transatlântico de homens e mulheres para a escravidão no Império do Brasil abriu o período 

de retirada política e econômica da África. A medida em que outros países industrializados 

aumentavam sua presença no litoral do continente, a presença brasileira esmaecia cada vez 

mais. Apesar dos esforços diplomáticos brasileiros (RODRIGUES, 1964 e COSTA E 

SILVA,1989), os novos conquistadores ingleses, franceses, belgas e alemães desalojaram 

comerciantes, transportadores, armadores e toda a sorte de empreendedores ligados ao Brasil 

daquelas paragens (ROFRIGUES, 1964), sobrando apenas aspectos relacionados ao contato 

simbólico e cultural entre eles (COSTA E SILVA, 1989).  

Apesar de mencionar os esforços oficiais brasileiros por se fazer representar nas 

regiões africanas, ainda que sob dominação estrangeira, os autores adotam uma visão 

pessimista quanto as relações entre o Brasil e a África da segunda metade do XIX e uma 

atitude passiva diante da invasão europeia. A amplitude e a disseminação de tais paradigmas 
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contribuíram para que este ponto de vista se tornasse a visão predominante da historiografia 

brasileira quanto ao tema. Contudo, trabalhos como o de Ferreira (2015a; 2015b) postulam 

atividades econômicas e políticas do Estado Imperial Brasileiro nas colônias portuguesas da 

África Centro Ocidental nas décadas de 1850 e 1860, períodos tidos, até então, como estéreis 

quanto a relações entre o Brasil e a África.  

Essa concepção de afastamento profundo gerou um silencio acerca do tema que 

perdurou até por volta da década de 1960. O período em que tais obras foram escritas, de 

alguma forma se aproxima da retomada das relações entre o Brasil e os países africanos 

surgidos no contexto da Descolonização Afro-Asiática – processo no qual homens como 

Costa e Silva estavam pessoalmente envolvidos. Logo, o silencio gerado pelo Imperialismo 

europeu sobre o continente negro é evidenciado e destacado de modo a ampliar o volume e 

significação da retomada das relações por parte dos governos brasileiros.  

 

Stols: como o Império Brasileiro resistiu aos belgas 

Enquanto Alberto Costa e Silva e José Honório Rodrigues trabalham com uma 

dicotomia na qual a realidade vivenciada por africanos e brasileiros era diametralmente 

oposta, outros autores trabalham com uma visão que os aproxima, ainda que indiretamente. O 

historiador belga Eddy Stols possui dois de artigos nos quais elenca as iniciativas, 

malfadadas, dos reis Leopoldo I e Leopoldo II no sentido de ocupar parcelas do território 

brasileiro durante a segunda metade do século XIX e o quanto estas experiências foram 

importantes na formação do projeto colonial belga que teve na criação do Estado Livre do 

Congo, após a Conferencia de Berlim (STOLS, 1975 & 1987).  

No seu artigo: “O Brasil se defende da Europa: suas relações com a Bélgica (1830-

1914)”(1975), mostra as investidas de Leopoldo I através de projetos de colonização, em 

países como Cuba, México e Guatemala e no Brasil. O texto mostra a cessão por parte do 

governo imperial de terras para colonização em Santa Catarina em 1842 a um engenheiro 

belga, e a posterior descoberta de sua proximidade com Leopoldo I e os vínculos deste como 

sócio do engenheiro. O império agiu rapidamente e anula a concessão. O texto ainda 

apresenta os modos como Leopoldo II atua no sentido de sinalizar junto ao governo brasileiro 

seu interesse em adquirir extensões de terra no território brasileiro. Este intento ganha corpo 

quando da atuação da firma Cibils, com sede em Antuérpia, no Mato Grosso entre 1895 e 

1912, em meio ao contexto instável do fim da monarquia e de vários outros atentados 
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imperialistas contra o território brasileiro (Bolivian Syndicate no Acre, República de Cunany 

no Amapá, interesse alemã nas colônias teutônicas do sul do país). A diplomacia da República 

em Bruxelas acompanha atenta os movimentos dos bancos belgas na África, na Ásia e no 

Brasil. Pedidos do governo de Leopoldo II para a abertura de consulado em Descalvados 

foram negados e atuou no sentido de que o Paraguai negasse permissão para o 

estabelecimento de cônsul belga nas proximidades da fronteira do Brasil. Assim o Brasil 

conseguiu atuar de modo a frear as intenções imperialistas belgas sem “afugentar” os 

investimentos em outras regiões ou setores da economia nacional. 

 Em seu outro artigo: “Les belges au Mato Grosso et em Amazonie ou la 

récidive de l’aventure congolaise (1895-1910)” (1987) o autor segue na análise acerca das 

investidas belgas no território brasileiro e postula que a ofensiva belga na África Centro 

Ocidental teria sido precedida pelas iniciativas na fronteira oeste do Brasil. Os belgas 

pretendiam com isso participar dos negócios relativos a pecuária, borracha e mesmo numa 

possível indústria de carne. Contudo, não contava com as dificuldades logísticas próprias da 

região oeste do Império nem da pronta reação do Estado Brasileiro. O governo buscou de 

todas as formas desincentivar investimentos estrangeiros em larga escala e locação de grandes 

extensões de terra para empresas estrangeiras assim como reagiu fortemente a qualquer 

tentativa de aquisição de partes de seu território por Estados estrangeiros. Tudo isso se 

somava a Doutrina Monroe que colocaria os Estados Unidos em oposição a qualquer 

iniciativa desta natureza. Desde modo a ação belga na América se desfaz. 

 A importância destas obras, consiste no fato de que tais temas são pouco 

estudados pela historiografia brasileira. As investidas imperialistas belgas sobre áreas da 

África Centro Ocidental e seus embates com portugueses e franceses nesta região, são temas 

entendidos como próprios do continente africano e da trajetória do neocolonialismo europeu, 

nada tendo haver com a dinâmica brasileira do período entre o fim da monarquia e o início da 

república. Apesar de o autor não buscar se aprofundar na realidade vivenciada pelo país neste 

seu importante momento, traz à luz a intervenção do capital estrangeiro na vulnerável 

economia agroexportadora do Império e o modo como este reage, dentro do modus operandi 

próprio dos países europeus “civilizados”. 

 

As Histórias da Política Externa Brasileira após 1990: entre a distensão e o prestígio 
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 Com uma leitura mais ampla do que a desenvolvida por Eddy Stols, obras 

como as escritas por Clodoaldo Bueno e Amado Cervo ou ainda as de Werneck Silva e 

Williams Gonçalves, tem a intenção de apresentar uma visão mais dilatada da História das 

relações internacionais brasileiras. Apesar de nelas não haver especificações sobre a 

Conferência de Berlim (1884-1885) nem sobre as relações do Império do Brasil e os 

desdobramentos e consequências do avanço neocolonialista europeu. Porém deixam como que 

valiosas pistas dentro de suas análises acerca da política externa dos últimos anos do Regime 

Monárquico. 

Escritas em um período em que os apelos culturalistas e as análises estritamente 

materialistas estão sendo relativizados as duas obras procuram dar uma visão geral sobre a 

política externa brasileira e seus motivadores. Clodoaldo Bueno, foca a história das relações 

internacionais durante os primeiros anos do II Reinado e a Guerra do Paraguai (1964-1870). O 

período posterior entre 1870 e 1889 é considerado dentro do paradigma do afrouxamento das 

tensões entre o Império e seus principais litigantes/parceiros: Grã-Bretanha e países platinos e 

dos efeitos que a promoção da imagem pessoal do imperador Pedro II possibilitaria para o 

regime monárquico e para o próprio país. Gonçalves, apesar de não discordar das linhas 

mestras traçadas por Bueno, dá especial atenção aos efeitos dos movimentos internos vividos 

pelo país na condução de sua política externa e o quanto o retraimento internacional do país 

era prejudicial naqueles anos de expansão imperialista. Assim, esta última fase da monarquia 

seria uma sombra crepuscular dos momentos áureos do período monárquico brasileiro. 

Outro destaque na obra de Bueno, está na oposição que este faz entre as opções pan-

americanistas proposto pelos Estados Unidos – no qual a Doutrina Monroe está sempre como 

pano de fundo – e as posições defendidas pelos demais países latino americanos e que tinham 

no bolivarianismo uma premissa. O autor coloca como que, dentro de uma interpretação 

realista da política internacional, as medidas adotadas pelos estadistas do império buscavam 

uma equidistância entre as duas propostas, sem, contudo, negar completamente a nenhuma 

delas.  

Quanto a ocupação neocolonial no continente africano o silêncio quanto ao tema 

remete aos postulados defendidos por Costa e Silva e José Honório Rodrigues da ausência de 

relações mais intensas com os residentes na África, porém também se olvidam das investidas 

belgas e francesas no território nacional. Reconhecem as limitações e vulnerabilidades do 

Império Brasileiro frente ao capital internacional, e sua posição secundária dentro de uma 
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Divisão Internacional do Trabalho em vigor até então, porém o excluem do rol dos alvos 

potenciais nos quais estão africanos e asiáticos. Assim sendo, corroboram com a interpretação 

que põe o neocolonialismo e o imperialismo como assuntos alheios ao Brasil e reforçam ainda 

mais o “silêncio africano”.  

 

Perspectivas 

As posturas internacionais adotas pelo Brasil em seus últimos anos, imerso em um 

intenso movimento de transformações políticas, econômicas e sociais, refletem as ideias e 

conceitos existentes naquele momento histórico e reagem tendo como motivador os interesses 

e intensões do Império do Brasil em um mundo em que o neocolonialismo e o imperialismo 

se agigantavam. Parte destas ideias podem ser encontradas nos periódicos científicos do 

período, no qual intelectuais portugueses e brasileiros defendem a legitimidade e as vantagens 

da presença lusitana e por extensão europeia na África. 

O aparente descaso da historiografia relativa ao imperial com relação a Conferencia de 

Berlim (1884-1885) de um lado representam a intensidade dos movimentos que levaram a 

queda do regime monárquico e por outro reproduzem os paradigmas ligados a quase que 

completa ausência de relações entre os dois lados do Atlântico Sul que não estejam ligados ao 

tráfico de escravos ou a aspectos ideacionais. No entanto, analises historiográficas mais 

recuadas ou mesmo que transcendam a produção nacional possibilitam uma ampliação das 

perspectivas sobre o tema. Com isso, é possível transcender a dinâmica do aparente conflito 

entre História Nacional e História Geral, História do Brasil, História dos Impérios e História 

da África, e daí ouvirmos que por trás de um aparente silêncio, pode haver um suave 

murmúrio.  
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