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Para falar, ver e sentir

Os especialistas apontam que as últimas décadas viram uma expansão significativa 
dos estudos dedicados à escravidão nas Américas e ao tráfico de escravizados, 
em especial no Atlântico Sul. Se não mais desconhecemos de onde essas pessoas 
foram arrancadas e para onde foram levadas, ainda temos muito por conhecer 
para aonde, ainda hoje, esses cativeiros nos conduzem.

Essa me parece uma contribuição decisiva do livro de Cristian Góes. Alberto 
da Costa Silva, apresentando o “Dicionário da escravidão e liberdade”, de 2018, 
diz que “a escravidão que atou, durante cerca de quatro séculos, a África à América, 
mostrou-se especialmente perversa porque os seus efeitos se prolongaram nos 
descendentes dos que lhe sofreram a violência”. O trabalho de Cristian aponta para 
alguns desses efeitos dando continuidade à sua brilhante pesquisa sobre o regime 
de visibilização que foi construído, por meio de notícias nos jornais brasileiros 
Folha de S.Paulo e O Globo, sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). A pesquisa inicial examinou 20 anos de noticiário nesses jornais (de 
1996 até 2016) e apresentou de forma inovadora o papel do jornalismo no debate 
sobre a formação das identidades no Brasil e sua relação com as nações lusófonas.
aaaaQuando Cristian iniciou seus trabalhos de doutoramento, eu havia retornado    
há pouco de um ano residindo em Portugal. Nesse período pude observar vários 
aspectos daquilo que ele trata em seu livro de maneira distinta do acompanhamento 
à distância, que normalmente fazemos por meio do relato noticioso.

Lá assisti, por exemplo, ao filme Tabu (2012), do cineasta português Miguel 
Gomes, uma co-produção de Portugal, Alemanha, Brasil e França, no Theatro 
Circo de Braga. Filmado em preto e branco, conta uma história que começou 
50 anos atrás em Moçambique e trata de aspectos da identidade portuguesa na 
sua relação com a África colonizada. Um belo filme, mas durante a exibição, 
comentários e até mesmo risos lusitanos na plateia me soaram misteriosos frente 
à história que se desenrolava na tela. Estereótipos, identidades e momentos 
históricos em discussão provocavam reações às quais “apenas” o texto do filme não 
me dava acesso. Ou seja, Tabu convocava algo mais, elementos não imediamente 
visíveis mas fundamentais para compreensão do que se se desenrolava com e a
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partir daquela trama. Para a lente do filme, esses “invisíveis” eram fundamentais. 
Para o jornalismo brasileiro estudado por Cristian a olhar para a CPLP, algumas 
dessas lentes não se fazem presentes. Logo, o que seria a convocação das forças 
“(d)esse estado, esse modo, essa maneira de ser, mas de não aparecer”, como diz ele, 
é transformado em modos de apagamento, de ocultamento.

De maneira análoga, acompanhei também nesse período em Portugal de 
forma mais intensa nos meios de comunicação as referências constantes à CPLP e 
às comunidades imigrantes de ex-colônias portuguesas em África, especialmente 
de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique. Foi 
quando tomei contato com a noção de “retornados”. Segui com muito interesse 
uma série televisiva, “Depois do Adeus”, que retrata uma família em Portugal 
no “rescaldo” dos acontecimentos do 25 de abril de 1974. Com combinação de 
elementos documentais, utilizando muito material do arquivo da Rádio e Televisão 
Portuguesa (RTP), a família que nucleia a trama retorna a Portugal vinda de 
Luanda logo após o início da guerra civil no país. A independência de Angola, 
a independência das colônias ultramarinas, a ditadura salazarista, o processo 
revolucionário e “portugueses” que retornam para um mundo que nunca foi o 
seu, o da metrópole. Explicitavam-se ali elementos cuja compreensão demandava 
muito mais do que aquilo que se exibia na televisão. E os portugueses conversavam 
animadamente sobre muita coisa que a TV apenas sinalizava.

Quando Cristian se voltou em sua pesquisa para o jornalismo brasileiro 
acompanhando os 20 anos de uma comunidade que “não se efetivava”, percebeu 
com acuidade que a CPLP tinha elementos de visibilidade e pouquíssima 
pregnância jornalística, cultural e social. Era preciso então perguntar: “O que não 
vemos aqui?”. As camadas invisíveis do mundo lusófono, inquiridas a partir de 
referências da fenomenologia de Merleau-Ponty, ajudaram-no a compreender as 
potências do invisível e os jogos de invisibilização que operavam no jornalismo. 
Como escrevera num artigo, “assim, não se trata aqui de pensar um invisível como 
um objeto escondido atrás de outro, e nem o visível e o invisível como entes 
absolutos. Visível e invisível são transitórios, simultâneos e diferentes, reversíveis 
e entrecruzados, figuras e fundos rigorosamente do mesmo objeto; o visível, a 
depender das forças, ganha a dimensão invisível, e o inverso também ocorre.” Era 
importante, pois, investigar e discutir o que apareceu na superfície dos jornais, 
mas também, no mesmo movimento, aquilo que diz de fundamentos históricos e 
identitários encobertos.

O relato de dois dos nossos “jornais de referência” na prática ajuda pouco a 
produzir algum discernimento sobre a especificidade daquele que foi um dos três 
maiores sistemas escravistas nas Américas, junto com Cuba e Estados Unidos. 
Foram 300 anos, que alcançaram o século XIX, recebendo mais de 4 milhões e 
800 mil africanos. E, ainda assim, nosso relato jornalístico se mostra incapaz 
de alinhavar conexões entre a história nacional e o estudo da África. O circuito
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mercantil negreiro, o escravismo colonial e a organização do Estado Nacional 
organicamente articulada à escravidão pouco se mostram para compreensão do 
racismo contemporâneo no Brasil. As dinâmicas da lusofonia são capturadas 
em torno de figuras anódinas do português, do luso-brasileiro e do brasileiro, 
abstraídas a partir do apagamento do tráfico negreiro.

Ora, como o jornalismo vai falar daquilo que, para ele, não existe?  Mas, como 
assim não existe? Mesmo sabendo que Luanda e o Rio de Janeiro, então cidades 
de colônias portuguesas, foram os maiores portos de embarque e desembarque 
de africanos escravizados? Que nesses trezentos anos de escravidão chegaram ao 
Brasil seis vezes e meia mais africanos que portugueses? Que a África Lusófona e 
sua realidade de exclusão, de marginalização, de racismo continua um dos nossos 
inescapáveis horizontes transântlaticos?

Nossos “modernos” jornais professam, mostra Cristian Góes, um jornalismo 
“moderno”: a “modernidade” que representam é lembrada apenas pela emancipação 
e autonomia, se esquecem com frequência do tanto que ela implicou e implica 
violência, colonização, escravatura. Para “nossos” jornais, escreve Cristian, 
“angolanos, cabo-verdianos, guineenses, guinéu-equatorianos, moçambicanos, 
são-tomenses e timorenses estiveram invisíveis nas notícias sobre o acordo 
ortográfico e na relação de compadrio empresarial entre Brasil e Portugal. Todavia, 
os povos africanos e timorenses ganharam ampla visibilização nos poucos registos, 
com presença cativa nas páginas criminais de O Globo e da Folha, quando esses 
jornais se empenham para impedir a possibilidade de “livre circulação” no espaço 
lusófono, na verdade, de chegada ao Brasil”.

Ora, seria preciso que o jornalismo pudesse incluir em sua perspectiva e, 
portanto, considerar em suas pautas, em suas abordagens, em suas tematizações, 
enfim, em tudo aquilo que vê nessa comunidade lusófona, um sentimento de 
vergonha. Talvez só assim, a máquina ideológica e identitária que alimenta e 
é alimentada pelo jornalismo estudado por Cristian deixasse de operar com as 
lentes do racismo e do colonialismo que impedem que o Brasil possa ser visto 
e ver geopolítica e culturalmente de outras maneiras. Na lusofonia, cruzamos o 
Atlântico apenas em direção a um Portugal que se quer Europa e que também se 
vê apenas de esguelha nas implicações do colonialismo ultramarino.

O livro de Cristian contraria esse movimento e segue o caminho de uma 
pesquisa necessária. A primorosa qualidade na escrita e destacada clareza e 
consistência são características desse pesquisador-jornalista da melhor cepa. Mas, 
é importante frisar, não se trata apenas de uma versão da escrita acadêmica, diz 
sim de um outro gesto, o da nossa responsabilidade política com pensamentos e 
práticas pós-coloniais.

Elton Antunes
Professor-Doutor na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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O não reconhecimento de si

Entre 2014 e 2017, realizei uma investigação na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Brasil, e que resultou em uma tese de doutorado, defendida e 
aprovada em dezembro de 2017.

O centro desse estudo foi uma discussão que envolveu o regime de visibi-
lização no Jornalismo. Em outras palavras, investiguei como as mídias agem na 
construção do que é visível e, principalmente, naquilo do que é invisível e que vai 
compor nossas relações sociais.

Entretanto, como provar o invisível? Ora, o invisível não é o nada, uma 
inexistência pura, mas uma existência ainda não manifestada, é o que é, mas não 
se revelou. Sabemos de sua presença, mas ela está ausente na superfície.

Para investigar esse estado, esse modo, essa maneira de ser, mas de não aparecer, 
busquei a compreensão sobre como o Brasil noticiou as temáticas da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nos primeiros 20 anos dessa entidade 
(1996-2016). Não é demais lembrar que o Brasil é parte dessa comunidade.

Minha investigação sobre duas décadas de notícias sobre a comunidade 
lusófona no Brasil ocorreu sobre os acervos dos dois maiores jornais brasileiros, 
Folha de S.Paulo e O Globo. Diante dos supostos registros sobre a CPLP poderia, 
assim, enxergar o visível para experimentar o invisível no jornalismo, porque, 
supunha que esses dois jornais pouco noticiaram a comunidade lusófona.

Uma notícia episódica me chamou atenção. Mahamat Haroun, do Chade, 
diretor do filme Um homem que grita (2010), dizia que sua obra buscava romper 
com a “in-visibilidade” imposta ao continente africano pela mídia ocidental. O 
filme, garantia ele, estabelecia pontes com o Brasil. Isso me fez relembrar o ano 
2000, quando participei do Congresso Internacional de Jornalismo de Língua 
Portuguesa, em Recife/ PE, e senti os fortes laços identitários entre o Brasil e 
as nações lusófonas em África. Contudo, esse evento quase não foi coberto pela 
mídia. A participação brasileira nele também foi diminuta.

Uma série de pequenos episódios me fez suspeitar que existiu uma cobertura 
jornalística diminuta no Brasil sobre essa comunidade, e que essa opção em não
noticiar poderia ter algum tipo de fundamento histórico e identitário.
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Optei em utilizar os jornais impressos Folha de S. Paulo e O Globo, de circulação 
nacional e diária, em razão de compreendê-los dotados de uma materialidade, 
também entendida como arquivo. Para a escolha dos jornais, usei o critério de 
empresas diferentes para que pudesse fazer comparações. Além de diários e de 
propriedades distintas, os outros parâmetros foram a abrangência, o volume de 
circulação e a cobertura internacional.

Antes de mergulhar nas notícias ou em suas ausências, deparo-me com uma 
discussão fundamental, porque passa exatamente pela tensão visível e invisível: 
a fabulação sobre o Outro. Afirma Stuart Hall (2006) que as identidades serão 
sempre instáveis, estando sob rasuras, isto é, não são naturais e nem definitivas, 
apesar das forças políticas, sociais e culturais buscarem fixá-las como marca eterna. 
Ou seja, tem-se aí uma tensão para o ver e para o não ver, para o reconhecer e o 
não reconhecer identitários.

Sugiro que o jornalismo participa dessa trama na construção de pertenças, que 
serão mais visíveis e, principalmente das diferenças, que oscilarão entre o visível e 
o invisível a depender do jogo de forças. Estabeleci um corte histórico para refletir 
sobre as identidades e seus reflexos na relação do Brasil com os países lusófonos: a 
ação europeia imperial-colonialista, a partir do século XV.

Nesse trabalho, antes mesmo de analisar as notícias ou os rastros dos registros 
nos dois jornais em 20 anos de CPLP no Brasil, proponho uma discussão sobre a 
própria ideia de comunidade. Sobre ela paira uma falsa sensação do mundo único, 
global, que cabe na palma de uma mão e, assim, a comunidade parece não fazer 
mais sentido. Com a força da globalização, a comunidade ficou presa ao primitivo, 
ao atraso, ao passado. Entretanto, como mostram Boaventura de Sousa Santos 
(1994), Milton Santos (2000), Anthony Giddens (2002), Zygmunt Bauman 
(2003) e outros, essa ideia do global acabou produzindo o reavivar do debate mais 
perverso sobre as identidades, as fronteiras, os Outros.

A CPLP parece não ser uma resposta de resistência à globalização, porque 
essa entidade vem agindo na lógica global, não avançando na básica mobilidade 
entre suas populações, o que reforça a ideia de uma comunidade baseada no 
medo, no perigo e na luta contra o Outro, nesse caso, negro, africano e pobre. 
Por isso, proponho conhecer a CPLP, composta oficialmente por Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe, e Timor-Leste, mas que tem outros países e regiões onde a língua 
portuguesa é utilizada, como a Galiza, na Espanha.

Apresento um resumo das histórias desses países e das relações que têm com o 
Brasil, seus perfis, os percursos e as discussões que atravessam a ideia de lusofonia 
e a CPLP. Em razão das condições históricas e identitárias dessa comunidade, 
recorro ao conceito de communitas em Roberto Esposito (2012), e reflito sobre a 
possibilidade dessas nações lusófonas compreenderem-se como semelhantes e 
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com obrigações recíprocas entre elas. Para isso, por exemplo, o Brasil precisaria 
reconhecer sua dívida histórica para com a África. É aqui que jornais com perfis 
políticos da Casa Grande agem, isto é, mobilizam forças que Esposito (2005) 
chamou de immunitas, propondo à comunidade de leitores a desobrigação, a 
isenção, o não reconhecimento de relação com a comunidade lusófona, com o 
Outro, e sequer de ter dívida histórica a saldar.

Este livro está organizado em cinco capítulos. No primeiro, proponho uma 
discussão introdutória sobre a comunidade lusófona, onde passo a defender a 
existência de lusofonias, no plural, e as várias lusofonias são, ao meu julgar, a cha-
ve-de-leitura para entender a construção de uma comunidade constituída pela 
diversidade. Nesse sentido, é fundamental considerar o debate em torno da lín-
gua portuguesa que deve ser compreendida como uma potência para o exercício 
de uma comunidade. As lusofonias e a língua portuguesa estão imersas em um 
mundo globalizado, que busca apagar os traços identitários seja na lógica do ci-
dadão do mundo completamente despregado de suas raízes seja pela formulação 
de políticas identitárias nacionalistas. Apresento a problemática do Outro e a crise 
do sistema global.

No segundo capítulo, inicio apresentando especificamente a CPLP e o seu 
processo histórico de construção. Destaco, em um rápido resumo, alguns dos prin-
cipais vínculos históricos e identitários entre os povos lusófonos e que justificariam 
a experiência de uma comunidade. Entretanto, esse não é um processo simples, 
tranquilo e encerrado, muito pelo contrário. A construção da CPLP é movida por 
intensas e permanentes tensões. Proponho nesse capítulo mirar a comunidade 
lusófona a partir das análises de Esposito, isto é, como uma possibilidade de uma 
communitas. À luz dessa percepção, logo estaremos diante de enormes desafios 
para nos reconhecermos como comunidade porque aparecem nesse contexto as 
forças opostas à experiência coletiva, ou seja, a condição immunitas. Um dos seg-
mentos que assume a luta contra a comunidade é o da mídia. 

Depois de dois capítulos preparatórios, revelo no terceiro dados concretos 
da investigação que realizei entre 2014 e 2017, e que resultou em uma tese de 
doutorado. Números e gráficos denunciam o silenciamento, o apagamento e a 
invisibilização das lusofonias no Brasil, através da ótica dos dois principais jornais 
brasileiros. Materialmente a CPLP não existiu nas suas duas primeiras décadas, o 
que revela que o Brasil não reconhece as lusofonias e não se reconhece como parte 
de uma comunidade lusófona. Como existem algumas poucas notícias, sugiro a 
existência de dois modos entrelaçados de invisibilização: um por ausência e outro 
por presença.

Nos últimos dois capítulos, passo a analisar os rastros, isto é, as raras notícias 
sobre a CPLP nos jornais nesses 20 anos para entender o porquê dessa opção pela 
invisibilização no Brasil dessa comunidade. Os textos das poucas notícias fazem 
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ver que esse apagamento tem mesmo raízes identitárias profundas, vinculadas às 
heranças coloniais e que se tornam visíveis no regime de visibilização proposto 
nos dois jornais. No fundo, ao trazer essa questão, estou a discutir a tensão em 
torno do próprio (não) reconhecimento identitário no Brasil, questão que boa 
parte dos brasileiros teima em não querer enfrentar.

As reflexões sobre a experiência do invisível no jornalismo, incluindo-se a 
temática da CPLP em O Globo e na Folha de S. Paulo, foram submetidas a debates, 
com produção de artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e em Portugal, 
apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais, e um douto-
rado sanduíche realizado na Universidade do Minho, em Braga/Portugal, graças 
ao convênio PPGCOM/UFMG e CECS/UMinho, com bolsa CAPES/FCT, 
por meio do Edital nº 038/2013.

Esse livro, então, é uma parte da tese de doutorado na UFMG, e os textos 
selecionados aqui, com pequenas alterações, foram publicados semanalmente de 
agosto de 2018 a abril de 2019 em A Pátria, jornal da comunidade científica de 
língua portuguesa, uma publicação da Ponte Editora, na Ilha da Madeira, Portugal.
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Esquecidos ou descartados foram os povos coloniais devasta-
dos, que, durante séculos, suportaram justiça sumária, uma 
infindável opressão econômica, a distorção de suas vidas 
sociais e privadas, uma submissão inapelável em função da 
imutável superioridade europeia.

(Edward Said, Cultura e imperialismo, 2011, p.61)
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As lusofonias: unidade nas diversidades

Não há dúvida de que a expressão lusofonia pode nos conduzir a um sentido de 
unidade, a um conjunto que estaria unido por um elemento central: a língua por-
tuguesa. Entretanto, a ideia de lusofonia é muito mais complexa do que possamos 
imaginar, ou daquilo que busquemos enquadrar nos nossos vários interesses.

Pensar sobre uma língua comum produz um vínculo extremamente signifi-
cativo entre as pessoas, que as junta e identifica, os mesmos falantes. Todavia, a 
língua não é o único modo para essa unidade. Existem outros encadeamentos 
culturais, políticos, econômicos, na medida em que a língua comum é atravessada 
fortemente por relações sociais para além dos muros, das fronteiras, dos oceanos 
e continentes.

Em outras palavras, ao recorrermos à lusofonia é fundamental considerar 
inúmeras possibilidades interpretativas dela e sobre ela, libertando-a de um 
conceito ou de vários preconceitos que a aprisionam nela mesmo, em imaginários 
de “colonialidade”, expressão utilizada pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano 
(2009), que estende na contemporaneidade os efeitos e reflexos do colonialismo 
do século XV.

Um primeiro e, talvez, mais decisivo aspecto sobre o que se pensa da 
lusofonia é saber de onde se fala em lusofonia. Que ideia tem um brasileiro sobre 
a lusofonia? Teria ele a mesma compreensão sobre ela que um português? Como 
os timorenses se enxergam como lusófonos? Qual o sentido de lusofonia para 
angolanos, cabo-verdianos, guineenses, guinéu-equatorianos, moçambicanos, são-
tomenses, galegos, macaenses, goenses, entre outros?

Não é difícil perceber que as respostas para essas questões são múltiplas e 
rompem com uma aparente homogeneidade. Os mapas culturais, políticos, 
econômicos de cada falante e dos seus lugares empregam versões próprias 
sobre a lusofonia. Perceba, então, que estamos a tratar de uma narrativa comum 
constituída pela diversidade, e não por um suposto enquadramento que aprisiona 
uma unidade linguística.

É por isso, mas não somente por isso, que a língua portuguesa em Portugal 
não é a língua portuguesa no Brasil, em Angola, nas Guinés, na Galiza, em Goa. 
Curiosa e fantasticamente em razão da rica diversidade, os povos desses países e 
regiões são lusófonos, têm a lusofonia atravessada e constitutiva em suas histórias.

Desse modo, o que deve ser levado em consideração para melhor compreender 
o que é a lusofonia é a série de outros elementos que emerge na diversidade, isto é, 
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para além do idioma comum ou parecido. É preciso reconhecer que entre as 
histórias dos povos lusófonos existem profundas raízes entrelaçadas que os 
constituem, claro, em uma tensão permanente em torno das identidades, das 
conturbadas relações políticas, dos variados interesses econômicos, dos intensos 
trânsitos culturais, entre outros fatores.

Assim, esse primeiro ponto de reflexão – que não se encerra aqui – exige que 
utilizemos a lusofonia no plural, não por um capricho gramatical, muito longe 
disso, mas como uma opção política consciente de suas dimensões múltiplas e 
plurais. Essa ação não reduz, em hipótese alguma, a importância vital de perceber 
que a lusofonia tem uma grande, profunda e resistente raiz na língua portuguesa, 
que é lusa, de Portugal. Isso é inconteste. 

Todavia, é preciso que reconheçamos que esse suporte linguístico é agudo 
e permanentemente atravessado por inúmeras outras falas, modos, sentidos de 
povos espalhados pela África, América, Ásia, Europa. Em lugar de enfraquecer 
e de desmantelar a língua portuguesa, a reconhecemos como constitutiva da 
diversidade de seus povos a transformarem-na em uma das expressões humanas 
mais ricas do mundo, repleta de uma infinidade de possibilidades de sons e 
sentidos.

Como essa língua espalhada pelo mundo, sem dono, incontrolada e que 
acolhe tamanha diversidade, pode produzir a ideia de uma comunidade? Que 
espírito de vínculo existe na língua portuguesa se não há uma lusofonia apenas, 
mas várias lusofonias? Talvez esteja aqui mesmo, nessas questões, a chave de 
leitura para compreender esse desafio de unidade, de comunidade. Entendo que 
são exatamente as diferenças, as diversidades, as pluralidades, as liberdades que 
nos unem em torno de uma qualidade cultural necessária que mantém viva a ideia 
de uma casa comum. Não nos compreendemos comunidade lusófona em razão 
da imposição de uma unidade linguística rígida e inflexível, mas por conta da 
multiplicidade viva de expressões em português.

A riqueza da diversidade é que nos faz unidade, mas é preciso reconhecer 
esse movimento, é preciso perceber que as expressões em português em 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, na Galiza, em Goa, em Macau 
são abundantemente heterogêneas, valorosas, criativas, e ao contrário de ideias 
reacionárias e conservadoras, esse movimento vivo em torno da língua portuguesa 
não a compromete, não a põe em risco, não a destrói, muito ao contrário. Tem 
razão José Saramago ao afirmar que não há uma língua portuguesa, mas línguas em 
português.

O fato inconteste é que temos várias lusofonias desafiando-nos a pensar, 
permanentemente, nas riquezas das diferenças, nos valores das diversidades como 
objetos de unidade.
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A língua portuguesa nos faz comuns?

Não há dúvida nenhuma que um idioma comum, ou mesmo parecido, é impor-
tante para gerar a sensação de unidade entre um grupo de pessoas de um mesmo 
lugar. Isso também ocorre com povos que estão em espaços distantes, longe do lu-
gar de nascimento, mas que se reconhecem como próximos e estabelecem relações 
afetivas, tudo por conta de uma língua comum ou assemelhada. Nesses casos, o 
idioma é um dispositivo, um sinal de acolhimento, segurança e sensação de algum 
pertencimento a um grupo social.

A depender do grau do comum da língua, podemos falar até mesmo em 
comunidade. Entretanto, para produzir sentido de comunidade, o idioma sozinho 
não terá força necessária para isso. Comunidade exige muitos outros elementos, 
além da língua. Assim, não é apenas o falar comum ou parecido que nos faz 
próximos, membros de um mesmo grupo de pertencimento identitário.

Em um documento de 2014 onde a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) lembrou dos 18 anos que foi instituída, o idioma foi o grande 
destaque. Para essa entidade, os laços entre os povos que habitam as nações que 
integram a CPLP são muito antigos e foram tecidos ao longo de mais de cinco 
séculos pela língua portuguesa. Segundo o texto, inicialmente foi a língua de 
navegadores, dos mercadores e dos missionários, e hoje o idioma oficial de nove 
países membros dessa comunidade. Para a CPLP, o português é um patrimônio 
comum para mais de 250 milhões de pessoas, a quinta língua mais falada no 
mundo.

Não há discordância nenhuma sobre essa condição de patrimônio da língua 
portuguesa, mas é preciso considerar outros aspectos. Vejamos.

Antes mesmo do fim da relação metrópole/colônia no espaço lusófono, o que 
aconteceu muito tardiamente no final do século XX entre Portugal e os países 
africanos, alguns intelectuais portugueses e brasileiros, vinculados às estruturas do 
poder oficial de seus países, utilizaram-se da imaginação da unidade linguística 
imposta pela metrópole para defender a necessidade de se criar uma instituição 
que circundasse e controlasse o mundo lusófono e os seus legados, um deles, a 
língua portuguesa. No fundo, o que se queria era manter uma ilusão colonialista 
de um Portugal como senhor dos destinos das ex-colônias.

A defesa dessa lógica imperialista foi chamada de lusotropicalismo. Gilberto 
Freyre, intelectual brasileiro e autor de Casa Grande & Senzala e de outras obras, 
foi um dos maiores defensores dessa ideia. É de Freyre um livro que sintetiza bem 
a ideologia para a manutenção colonialista portuguesa: O Mundo que o Português 
Criou (1940). O título, por si só, expressa esse pensamento.
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Fundar uma instituição centralizadora para fazer valer o controle sobre “o 
mundo que o português criou” ainda tinha o objetivo de produzir e reforçar a 
história oficial, uma narrativa sobre a farsa de uma doce colonização, das trevas 
encontradas no “novo mundo” que foram iluminadas pelos invasores europeus. 
Nessa esteira, inventa-se a voluntária colaboração dos índios, negros e mestiços 
para com o projeto de civilização portuguesa, tida como uma missão religiosa 
salvacionista. Era obrigação dessa entidade, que produzia a ideia de mundo lusófono, 
reunir as ex-colônias portuguesas e reencenar o mito do paraíso dos trópicos, das 
terras descobertas, da missão civilizadora, da natureza, da mistura de raças. E 
foi nesse contexto que a língua portuguesa foi imaginada, como uma conexão 
espiritual, um legado e um patrimônio comum, a própria essência da identidade 
do mundo lusófono.

A língua portuguesa tem centralidade na Declaração Constitutiva da CPLP 
(1996), como um “meio privilegiado de difusão da criação cultural entre os povos 
que a falam e de projeção internacional dos valores culturais, numa perspectiva 
aberta e universalista”. Garante esse documento que o idioma é “instrumento de 
comunicação e de trabalho nas organizações internacionais e permite a cada um 
dos países, no contexto regional próprio, ser o intérprete de interesses e aspirações 
que a todos são comuns”.

Na verdade, a ideologia lusotropical, abraçada e difundida pelas ditaduras 
portuguesa e brasileira, buscava produzir uma narrativa que apagasse as referên-
cias à dominação europeia, aos saques, às barbáries escravagistas e outras violên-
cias. Lourdes Macedo, Moisés Martins e Rosa Cabecinhas (2011, p. 125) lem-
bram que o uso da língua portuguesa se constituiu em “um exercício de expressão 
de poder em busca da afirmação de uma identidade nacional, transnacional ou até 
mesmo global”. Por isso, as ex-colônias, tanto antes quanto depois do processo 
de independência, tiveram suas elites usando a língua portuguesa como ação de 
poder, mantendo a mesma lógica colonial europeia.

O fato é que a língua imposta nas colônias era a expressão do invasor, e estava 
carregada de ordem e de violência. Essa língua era a portuguesa. Relembremos 
que o Marquês de Pombal, em 1757, proibiu nas colônias outro falar que não 
fosse a língua de Camões. José Luiz Fiorin (2006, p. 26) diz que o governo 
português considerava a obrigatoriedade do idioma um dos “meios mais eficazes 
para desterrar dos povos rústicos a barbaridade de seus antigos costumes”, como 
se a língua portuguesa, branca e pura, limpasse os povos indígenas originários e às 
suas muitas línguas e dialetos, e também os negros de África com suas enormes 
diversidades.

A questão é: como construir uma comunidade em que a identidade que 
nos unia, o comum entre nós, a língua portuguesa com essa marca histórica de 
violência? Alguns apressados teriam aqui uma resposta pronta, mas essa não é 
uma questão tão simples de enfrentar porque ela não tem um único ângulo. Veja 
que curioso: muitos dos processos de resistência a essa mesma dominação de
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Portugal em África, no Brasil, na Ásia ocorreram também na língua portuguesa, 
em uma espécie de feitiço que se vira contra o feiticeiro. 

Vejamos outros casos: o Timor Leste consegue sua independência de Portugal 
em 1975, mas dias depois foi invadido pela Indonésia e voltou à condição de 
colônia. A língua portuguesa, a do antigo colonizador europeu, foi usada por 
muitos timorenses na luta pela nova independência, tornando-se língua oficial e 
um meio de identidade da nova nação (Sodré, 1999, p. 49). Em Macau, em Goa, 
na Galiza, o falar em português ou algo aproximado a ele pode ser entendido 
também como modo de resistência nessas regiões, como estratégia identitária em 
busca de pertencimento às lusofonias.

Assim, ao tratarmos da língua é preciso reconhecer seu caráter vivo e 
incontrolável, o que impossibilita pensar na existência de uma unidade fixa, seja 
em um país seja em uma comunidade diversa e complexa como é a da CPLP. 
No caso da língua portuguesa, esse processo transformativo é radicalizado por 
inúmeras variantes da África, da Ásia e da América, em razão das profundas raízes 
a sustentar frondosos troncos históricos entre seus povos.

Sabemos que nos países africanos, ex-colônias lusas, o português não é 
majoritário, e divide o espaço dos falantes com inúmeras línguas locais. No Brasil, o 
português é outro, que é diferente dos países africanos e do Timor-Leste, inclusive 
na ortografia, o que tem sido objeto de tentativas fracassadas de unificação.

Se a colonização produziu, de fato, uma profunda hibridização social em 
razão da violência escravagista, seu resultado inesperado é o entrelaçamento de 
várias culturas e, nelas, de outras línguas, extremamente ricas, para além do portu-
guês. É por isso que não temos uma única lusofonia, a que emana tão somente de 
Portugal, mas várias lusofonias vivas, livres e que estão a resistir em outros países 
e regiões.

Para Alfredo Margarido (2000), a lusofonia seria uma forma particular dos 
portugueses circularem pelo mundo. Ele apresenta uma perspectiva mais positiva 
para os falantes desse idioma. De forma crítica, entende Eduardo Lourenço 
(2001) que a lusofonia seria parte de uma ilusão que Portugal busca manter, uma 
certa nostalgia imperial, uma forma que os portugueses inventaram para que não 
se sentissem sós no mundo, mantendo um controle imaginário das ex-colônias.

Independentemente do ângulo que se enxergue, a ideia de lusofonia pode 
abrir uma série de portas e janelas interpretativas, mas, também, pode fechá-las. 
Minha opção é pela abertura, mesmo reconhecendo que a raiz etimológica – luso 
– remete a Portugal e à província do ano 29 a.C., a Lusitânia. Ter esse ponto de 
partida, essa gênese portuguesa, não deve enrijecer o seu percurso e nem se fechar 
em si. Muito bem analisa Moisés de Lemos Martins (2015): a lusofonia não pode 
ser “pátria” porque não se pode vê-la como espaço de poder e autoridade, mas, 
quem sabe, como “mátria” e também “frátria”, o espaço de iguais.

Apesar das tensões em torno da lusofonia e que ocorrem no campo da
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linguística, sugiro que ela deve ser pensada além dele, sendo percebida como um 
exercício político dos seus povos. Essa ação exige negociações, a compreensão 
dos jogos de poder, o que impossibilita pensar em uma unidade linguística que 
enquadra mais de 250 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo a falar em 
português. Ao contrário dessa ilusória homogeneização, a lusofonia pode e deve 
ser a celebração da diversidade em razão do processo histórico entrelaçado entre 
os povos da comunidade. Por isso, minha constante defesa do uso da expressão 
lusofonias, no plural.

As lusofonias são importantes tentativas da experiência para uma comuni-
dade, a comunidade lusófona. A língua portuguesa foi um elo visível para que 
essa comunidade emergisse. Entretanto, existem profundas e capilarizadas raízes 
históricas e constitutivas entre nós, e que vão muito além do idioma.

Globalização: é possível imaginar uma comunidade?

Insisto que não existe uma lusofonia, mas lusofonias. O plural nessa palavra não 
é ornamento gramático, mas o sinal de uma enorme riqueza de diversidade dos 
povos que se expressam em português. Outro aspecto fundamental a considerar é 
que lusofonias não se prendem à língua portuguesa, indo muito além dela.

Apesar do lugar e da datação histórica de nascimento, as lusofonias têm vidas 
próprias e não são propriedades de ninguém. Elas não têm dono, sendo ao mesmo 
tempo angolanas, brasileiras, cabo-verdianas, galegas, goenses, guineenses, guinéu
-equatorianas, moçambicanas, portuguesas, são-tomenses, timorenses, etc.

Esses múltiplos olhares e usos, constituídos por histórias e culturas atravessadas 
entre nós, são uma fonte criativa e sempre renovadora das próprias lusofonias. E é 
esse conjunto vivo, diverso e disperso que produz alguma ideia em torno de uma 
“comunidade”. Em outras palavras, é como se as várias lusofonias costurassem um 
grande e colorido tecido que busca nos juntar e nos cobrir.

O problema é que essa tessitura se desenvolve em um mundo globalizado, 
complexo, e que acarreta uma série de implicações. Esse mundo imaginado 
como uma aldeia global, termo popularizado por Marshall McLuhan, em 1962, 
em A Galáxia de Gutemberg, apresenta reflexos vitais para ideia de identidade e 
comunidade.

A relação entre lusofonias e globalização deixa esse quadro mais complexo 
ainda porque os povos lusófonos se espalham pelo mundo, em vários países e 
regiões.   Se hoje é difícil pensar em uma comunidade nacional, imagine em uma 
transcontinental, como a lusófona. A questão é: ainda é válido se pensar em uma
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comunidade diante da globalização? Em um mundo presumido como único, sem 
fronteiras, onde se localizaria a comunidade lusófona? 

Conceitualmente, a ideia de comunidade faz referência a um grupo que 
partilha uma mesma ou parecida identidade, o que transforma todos em comuns. 
Os membros desse lugar se enxergam proprietários de uma essência comum que 
dará sentido a esse conjunto e que, principalmente, o delimitará.

Todavia, esse conceito é mais complexo e deve ser repensado, seja em razão da 
globalização seja por conta de uma necessária investigação sobre sua gênese. Para 
isso, recorro ao filósofo italiano Roberto Esposito (2012) e as ideias de communitas 
e de immunitas. Por enquanto, deixo esses conceitos para discutir mais na frente. 
Agora, dedico-me a tentar entender a globalização.

Com o mundo globalizado, ao alcance das mãos, os indivíduos são levados a 
acreditar que são objetos de uma mesma espacialidade, não estando presos em 
localidades, limitados por fronteiras. Nessas condições, as identidades nacionais 
parecerem perder sentido. E as comunidades? Qual a “essência comum” entre nós 
que constituiria a comunidade lusófona? Que amarras prendem os indivíduos 
globalizados, sem um centro definido?

Essas questões nos levam à Era Moderna. Para Anthony Giddens (2002), foi 
na Modernidade, com as expansões europeias para outros continentes no século 
XV, que foram lançadas as premissas do que se entende hoje por globalização. 
As ações mercantis possibilitaram o alargar das fronteiras de maneira tal que o 
mundo passou a ser imaginado como um “todo conhecido”.

As retóricas do mundo global sempre giraram em torno de aspectos e 
interesses políticos para sustentar a lógica econômica de um mundo onde o 
capital circulasse sem amarras. Esse quadro produziu uma cultura hierárquica 
entre superiores e inferiores, dominadores e dominados, e isso sustentou práticas 
de máxima exploração e pilhagem no Novo Mundo.

O termo globalização é aplicado na produção, passa pela distribuição e, 
principalmente, chega ao consumo de bens e serviços que são organizados a 
partir de uma estratégia mundial e, claro, voltados para o mercado global, como 
diz Renato Ortiz (2003). Esse ambiente se impõe e atravessa as comunidades 
nacionais, definidas, localizadas, comprometendo-as, diluindo-as.

É aqui que Boaventura de Sousa Santos (1994) percebe que o resultado da 
contradição entre o imaginário da globalização e as comunidades locais é a criação 
de um vazio social que o Estado Moderno tentou preencher, porém, sem jamais 
ter conseguido.

Com a supremacia do modelo liberal, da iniciativa privada, do capitalismo, 
a ideia de comunidade como um lugar delimitado e que seus membros têm algo 
em comum, passa a sofrer um ataque direto e fulminante. O triunfo do homem, 
do sucesso pessoal, o desligamento do indivíduo aos seus laços próximos, fazendo
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nascer o “cidadão do mundo” vai impactar de forma vital nos princípios da 
comunidade. 

Como pensar em comunidade hoje? É possível imaginar uma comunidade 
lusófona? As lusofonias nos acolhem como comunidade, isto é, elas são o comum 
que nos faz membros de um mesmo grupo? Ou, com a globalização rejeitamos 
os pertencimentos, combatemos a possibilidade de aproximações, lutamos contra 
nossos laços históricos, sociais e culturais que são constitutivos de nós mesmos?

É preciso reconhecer que há uma tensão entre globalização e comunidade, e a
ideia de lusofonia atravessa essas duas condições.

Comunidade global vs Comunidade lusófona

Há possibilidade de se enxergar as lusofonias nos encobrindo como comunida-
de? Ou, com a globalização, rejeitamos os pertencimentos, não toleramos apro-
ximações e, retoricamente, festejamos a comunidade apenas enquanto ela estiver 
distante de nós? Essas questões exigem aprofundar as ideias de globalização e 
comunidade, e pensar em um dos dilemas das lusofonias na contemporaneidade.

Ao tratar da globalização, Stuart Hall (2013) nos lembra que as nações 
modernas, de fato, jamais foram autônomas ou soberanas como se propagou. No 
centro delas estava a lógica capitalista: o livre trânsito do capital para além dos 
Estados. Ou seja, os países sempre foram atravessados e movidos por interesses 
privados que não enxergam fronteiras e lutam contra qualquer tipo de amarras à 
livre circulação financeira.

Esse processo tem suas bases históricas nas expansões colonialistas europeias 
no século XV e, nelas, fabricou-se a existência do Outro, do não civilizado, 
do inumano, do selvagem que vivia no Novo Mundo, aquele que, com seu 
“comportamento se desvia abissalmente das normas da fé e do mercado”, como 
diz Boaventura de Sousa Santos (1994, p. 35).

Com o avanço do Capitalismo, esse Outro ficou confinado em comunidades, 
em espaços fabulados como primitivos, localizados, pobres e selvagens. Sobre eles 
são impostas as violentas fronteiras e as regras que têm um único e nítido objetivo: 
manter o Outro aprisionado lá. Perceba, então, que as comunidades locais estão, 
assim, em oposição à comunidade global, esta última imaginada a partir dos inte-
resses econômicos, da livre circulação do capital.

A globalização parece ter o deslocamento de um sentido único: das metrópoles 
para as colônias ou ex-colônias, dos centros para as periferias. Assim, o Outro e o 
espaço em que habita, a comunidade, serão fabricados como “bandos, tribos, 
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hordas, que não se coadunam, nem com a subjetividade estatal, nem com a 
subjetividade individual”, novamente nos dizeres de Sousa Santos (1994, p. 35).

Temos, desse modo, a comunidade sobre duas perspectivas distintas: uma 
imaginada e festejada como global, moderna, tecnológica, sem fronteiras, que até 
rejeita o termo comunidade em razão dele apresentar alguma delimitação, impedi-
mento à livre circulação do capital. A outra comunidade é a primitiva, local, hostil, 
distante, objeto de controle externo a não permitir mobilidade. Ela tem visibiliza-
ção para que seja sempre antagônica à global.

Para Zygmunt Bauman (2003, p. 54), a proposta de comunidade das “elites 
globais” é de um “cosmopolitismo seletivo” que celebra um estilo de vida estético 
e distante dos nacionais, esses últimos fixados em seus locais de nascimento. O 
que impera para a elite global é o triunfo do indivíduo contra qualquer princípio 
coletivo, e a subordinação do público ao privado. Isso implica o combate à ideia de 
comunidade, lugar associado aos apelos primitivos, ao atraso, à pobreza, ao perigo, 
a “filosofia dos fracos”.

Na ótica globalizada, o Outro a ser rejeitado e eliminado é o sujeito e a sua 
comunidade, o reduto das diferenças que ameaça a suposta segurança global dos 
interesses do capital.

Em resumo, somos mobilizados nesse sentido, de um imaginário de um 
mundo moderno, sem fronteiras, ao alcance das mãos. Todavia, isso é fabricado 
a partir da narrativa sobre o Outro, perigoso, pobre, atrasado, doente, preso em 
comunidades localizadas.

A questão central é que a fantasia da globalização não elimina o Outro. O 
resultado, o efeito da fabulação do mundo único, sem fronteiras, tem feito emergir 
no cotidiano, cada vez mais visível, a diferença que é incômoda às elites. O incrível 
é perceber que o Outro não está apenas longe e confinado, mas emerge em todos 
os cantos, fora e dentro dos países do centro do capitalismo. A radicalização do 
global produziu uma inevitável mobilidade à força daqueles que as elites econô-
micas não suportam sequer a existência.

Tomo aqui a ideia de Anthony Giddens (2002, p. 27): a globalização deve ser 
compreendida como a “interseção entre presença e ausência, ao entrelaçamento 
de eventos e relações sociais ‘a distância’ com contextualidades locais”. De fato, 
existe uma “dialética do local e do global”, um processo que, por um lado, passa 
a sensação de unificação planetária e, por outro, joga luzes para particularidades 
muito localizadas. Por isso, a globalização tem, ao mesmo tempo, características 
unificadoras e desagregadoras.

Ao mesmo tempo em que a lógica global esfacela as formas nacionais, comu-
nitárias, apagando pertencimentos e criando o cidadão do mundo, ela também 
acaba por reforçar as identidades locais, ligadas à ideia de pátria. Muito bem alerta 
Hall (2013) que as identidades que emergem nos países podem ser uma reação à
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globalização, mas não há uma garantia do retorno das antigas tradições perdidas 
ou que foram abandonadas na Modernidade. O que tem surgido são outras 
formas de pertencimento e de diferença que podem ser – e geralmente são – mais 
radicalizadas em relação ao Outro.

O que se constata é que, independentemente das incongruências da dialética 
local/global, o Outro se mantém. Nos pressupostos da globalização, a diferença 
é o entrave, o prejuízo financeiro, a comunidade pobre e atrasada. Na lógica do 
retorno às identidades nacionais, o Outro é resultado da globalização, e também 
é o pobre, perigoso, terrorista, amoral, que atrapalha o desenvolvimento da nação 
e, portanto, deve ser eliminado. Esse Outro, diz Milton Santos (2000, p. 30), “seja 
ele empresa, instituição ou indivíduo, aparece como um obstáculo à realização dos 
fins de cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado uma coisa”.

Ressalto que na globalização, o Outro descapitalizado ainda tem importância, 
mas apenas para confirmar o valor do capital e a superioridade civilizacional das 
elites. Existe ainda a possibilidade do Outro exercer uma fascinação que será 
convertida em uma espécie de “mercantilização da etnia e da alteridade”, como diz 
Hall (2013). Não é sem propósito que a lógica global conserva intocados certos 
tipos identitários em locais distantes, como Coisas exóticas e turísticas, alvos de um 
contato que somente poderá ocorrer lá, onde as diferenças estão e não ameaçam.

Seria eu a não enxergar que as relações multiculturais existem na contempo-
raneidade? Não se tem um mundo cada vez mais misturado culturalmente e mais 
complexo? Sim, mas é necessário um olhar crítico para o uso irrefletido de termos 
como o multiculturalismo. Recorrer a essa ideia arbitrariamente ajuda apenas a 
reconhecer e fixar o Outro como a diferença, e festejar a sua presença apenas como 
objeto exótico, como possibilidade turística e comercializável, conformando, as-
sim, a própria cultura do capital.

Utilizar o multiculturalismo nessas condições é uma estratégia que desenvolve 
uma “tolerância liberal” e hierarquiza as supostas diferenças culturais. A retórica 
identitária fabula o Outro como a inferioridade inata e violenta, e isso se man-
tém com o uso da ideia acrítica do multiculturalismo, tratando-se cinicamente de 
“representação aparentemente compassiva das condições humanas brutalmente 
desiguais como um direito inalienável de toda comunidade à sua forma preferida 
de viver”, como diz Bauman (2003, p. 98). Em outras palavras, é como se o Outro 
fosse natural, uma Coisa voluntária que optou pela sua própria exclusão e que acha 
culturalmente bela a miséria em que vive.

Diante disso, onde está a comunidade lusófona na globalização? Como nos 
enxergamos nesse globo, nessa comunidade? Há possibilidade de separar do “nós 
mesmos” um Outro que está dentro de uma mesma comunidade?
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O inevitável encontro com o Outro e a crise global

Um dos aspectos mais relevantes da globalização, compreendida como um movi-
mento de integração e livre circulação do capital privado pelo mundo e que não 
vê os limites políticos dos Estados, é o caráter de sua distribuição assimétrica. Isso 
gera uma profunda contradição no sistema global e que tenta, sem sucesso, ser 
ocultada por ele mesmo. Iluminar os contrastes desestabiliza e deixa nua a fantasia 
de mundo único, sem fronteiras.

Na lógica da globalização, o sentido de mundo é uma enorme esfera única, 
moderna, tecnológica, inclusiva, sem amarras, onde qualquer ponto dele está 
ao alcance das mãos e dos desejos de qualquer pessoa. Entretanto, a vida real 
desmascara toda essa ilusão. As pessoas não sentem em seus corpos, em suas vidas, 
essa unidade fantasiosa. Concretamente vivemos em centros ou em periferias do 
mesmo globo, e que são produzidas pela própria globalização.

Em resumo, não existe essa simetria global. E esses lugares opostos não são 
resultados da natureza, não surgem por mágica, ou em razão do destino. Centros 
e periferias do mundo são construções econômicas, políticas, sociais, culturais, 
antíteses do sistema global e causas de sua crise permanente. A contradição é tão 
nítida que até o termo globalização entrou em desuso, ficou desgastado, mas seus 
efeitos são reais e permanentes.

Edward Said (2011, p. 56) lembra que ainda hoje nações na Ásia, América 
Latina e África até parecem politicamente independentes e inseridas no mundo 
globalizado, “mas, sob muitos aspectos, continuam tão dominadas e dependentes 
quanto eram na época em que viviam governadas diretamente pelas potências 
europeias”.

Não há como negar que países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, 
França parecem localizados no centro da globalização, com poder de produção 
e consumo infinitamente maior que o de nações latino-americanas, africanas, 
asiáticas, radicalmente vistas nas periferias, isto é, do lado de fora dos muros da 
globalização.

Relembremos que o sistema global festeja o mundo único, moderno, livre, 
sem fronteiras, e as pessoas das periferias do mundo real passam a acreditar nessa 
promessa e, concretamente, buscam realizar o que a publicidade garante: o mundo 
ao alcance das mãos. Elas tentam se mover ou são obrigadas a pular os muros ou 
enfrentar oceanos em direção aos centros, cultivando a ideia de sobrevivência, de 
melhores condições de vida. Todavia, logo sentem os efeitos mais perversos da 
globalização.
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O que estou a dizer é que o sistema global como fantasia se desfaz por contra-
dição dele mesmo. Ao se propagar a ilusão do mundo único será incontornável o 
encontro entre os centros e as periferias. Será inevitável o contato face a face entre 
o Nós, que estaríamos em um lugar civilizado, moderno, rico, seguro e em paz; e 
o Outro, fabricado como primitivo, atrasado, pobre, negro, violento, uma eterna 
ameaça à ilusória segurança de nós mesmos.

Há uma análise de Stuart Hall (2006, p. 81) que é bastante esclarecedora so-
bre isso. Diz ele que após a Segunda Guerra, as potências europeias iniciaram um 
processo lento de uma descolonização física de algumas regiões pelo mundo. Mui-
tos países ricos europeus, colonizadores, pensaram que poderiam simplesmente 
cair fora de suas esferas coloniais de influência, deixando as terríveis consequências 
de anos do imperialismo para atrás, sem nenhuma obrigação de repará-las.

Com a “alta globalização” entre os países, logo se percebeu que a ponte que 
levou os impérios colonialistas europeus para lá é a mesma que trazia as riquezas 
e as gentes para cá. O sentido da contradição que acaba com a fantasia global está 
exatamente na produção involuntária desse sistema de trânsito de dupla e não 
de mão única. Como diz Hall (2006), o movimento para fora (de mercadorias, 
imagens, estilos ocidentais e identidades consumistas) tem uma correspondência 
em um enorme movimento de pessoas que se deslocam das periferias para os 
centros, das ex-colônias para as ex-metrópoles.

A pobreza, a seca, a fome, as doenças, a ausência de água potável e de energia 
elétrica, a violência nos países explorados por séculos, tudo isso é um motor vital 
e justificável que impulsiona as pessoas mais pobres das periferias globais para se 
moverem, para se salvarem. É preciso fugir do quadro desumano e a motivação para 
isso ainda ganha a mensagem fantástica de um consumismo fácil, de liberdade, de 
emprego, de pão e paz nos países do centro, onde as chances de sobrevivência são 
maiores.

Além desse encontro inevitável, lembro que a globalização faz emergir nos 
países ricos a sensação de um cidadão do mundo, de identidade abstrata e plurali-
zada por identificações frágeis. Todavia, o efeito desse processo é a frustração da 
maioria desses cidadãos com as promessas não cumpridas pela globalização. Há 
aqui, também, a sensação de perda identitária. Na prática, o mundo não está ao al-
cance das mãos de todos, e o sujeito se sente sozinho e sem esperança, mesmo em 
países que se dizem ricos. Muitas vezes, esse indivíduo local e pobre é jogado de 
forma violenta contra o Outro, o estrangeiro, a ameaça que vem de fora do muro.

Em muitos países ricos, o indivíduo descentrado, iludido pelo sistema global, 
descrente das juras dos governos, sai em busca de um grupo que lhe pareça estável,  
que valorize a identidade, que festeje as tradições e partilhe de suas angústias. Esse 
sujeito seleciona o grupo do seu pertencimento a partir das diferenças. O ódio 
contra o Outro, o estrangeiro, será o elemento comum, aquilo que dará unidade ao
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novo ajuntamento. Esse percurso político movido por medos e ódios faz iluminar 
ilusórias fronteiras entre o Nós e os Outros.

Como se pode perceber, são essas as condições que fazem emergir, de modo 
mais nítido na contemporaneidade, a visibilização de racismos e de xenofobias 
abrigadas em movimentos civis, grupos e partidos políticos extremistas de direita. 
Essas novas comunidades xenófobas e racistas, cada vez mais visíveis, fortalecem-se 
por meio de redes identitárias. Elas não sentem mais o Estado como o lugar de 
segurança. Do Estado restaram, como diz Zygmunt Bauman (2005, p. 34) “min-
guados remanescentes de uma soberania territorial que um dia já foi indomável e 
indivisível”.

Esses grupos estão nos centros dos países capitalistas, não somente neles. 
Eles reavivam e deixam intocado o etnocentrismo ocidental, organizam-se para 
enfrentar os Outros que estão nos países periféricos e que tentam se deslocar, 
mesmo sendo eles o Outro interno, o nacional. Para isso, renovam critérios 
articulados de classe, raça, etnia, religião, patriotismo. Estamos falando de grupos 
racistas, mas que não agem somente sob o falso manto da superioridade branca, 
mobilizam-se também e principalmente por interesses econômicos aliados às 
supostas diferenças culturais e religiosas.

O fato é que a globalização produziu e produz, por um lado, a desesperança, 
a pobreza e o ódio nos países que se imaginam no centro desse sistema. Por outro, 
também gerou e gera a máxima exploração e destruição das terras e das gentes 
das periferias do mundo, obrigando milhões a fugirem para sobreviver em um 
lugar onde jorraria “leite e mel” para todos, segundo a publicidade bíblica da 
globalização.

Entretanto, perceba, estamos a tratar de vítimas do mesmo sistema global 
em todos os cantos. Assim, nesse sentido, somos todos um só. Porém, a lógica 
globalizante continua a nos iludir como elementos radicalmente opostos: o Nós e 
os Outros.

Nos países mais ricos, o sistema global forma um exército de desesperança 
que até faz a crítica da globalização, mas as ações que adotam somente reforçam 
esse sistema global, capitalista. Em outras palavras, a globalização se utiliza desse 
exército para manter a mesma lógica de dominadores e dominados, de ricos e po-
bres, de brancos e negros, de centros e periferias. O meio que o sistema global usa 
para se manter como tal se baseia na radicalização das violências identitárias, na 
segregação e no combate ao Outro, percebido como a eterna diferença que ameaça 
o Nós. Contudo, muito bem observa Hall (2006) que as pessoas que tentam recu-
perar vínculos tradicionais, que se organizam em grupos, partidos e comunidade 
locais e nacionais racistas e xenófobas não mais encontrarão as antigas identidades 
porque essas identidades jamais estiveram firmemente enraizadas neles e nas loca-
lidades. É aqui que ganha força da ilusão do sistema global.
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       Mesmo que resgatem rastros dessa tradição identitária, esses grupos vão atuar 
na lógica da globalização, a exemplo de organizações político-religiosas que se 
utilizam da internet para mobilizarem, difundirem suas ideias, buscarem apoios 
internacionais, recrutarem fiéis, arrecadarem dinheiro e armas, denunciarem 
infiéis, estabelecerem vínculos com outros grupos congêneres. No fundo, eles 
ampliam a radicalização de suas fronteiras na base da ordem moral, religiosa, 
racista, econômica.

As contradições geradas pela fabulação de um mundo global revelam o que 
Milton Santos (2000) chama de globalização perversa, um mundo profundamente 
dividido por extremas riqueza e pobreza. Nesse quadro, a pobreza se tornou es-
trutural e naturalizada em um modelo de sociedade em que o medo e a violência 
são centrais. Para esse autor, jamais houve na história um período em que o medo 
fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da vida: medo do desemprego, 
da fome, da violência, do Outro, um medo se espalha e se aprofunda a partir de 
uma violência difusa e estrutural, típica do nosso tempo. Entende Santos (2000, 
p. 29) que “vivemos num mundo de exclusões, agravadas pela desproteção social, 
apanágio do modelo neoliberal, que é também criador de insegurança”.

Discutir a comunidade implica perceber, então, essa tensão entre projetos de 
mundo. De um lado, o festejado como integrado, global, para fora, moderno, tec-
nológico. Do outro, o projeto que busca se organizar, ilusoriamente, para dentro, 
por meio de movimentos políticos extremistas e retóricos, e que estariam agindo 
em suposta reação à globalização, que buscaria o retorno às tradições, o retornar a 
uma grande nação. Para isso, levanta muros, expulsa e mata o Outro.

Curioso é que o Outro nesses dois modelos antagônicos se mantém como a 
diferença a ser eliminada. Ela será visível para ser controlada e criminalizada, culpada 
por todos os males, objeto de políticas de expulsão do Nós. Um outro aspecto 
é que esse Outro também desaparece nos dois projetos se, de forma resignada, 
comportar-se como mão de obra barata, muda, sem direitos, sem atrapalhar o 
fluxo do capital global. Também é aceito quando for o exótico confinado onde está, 
na sua comunidade primitiva, sem ameaçar cruzar as fronteiras para a civilização.

Nesse contexto, onde está a comunidade dos países de língua portuguesa? 
Somos um ajutamento para fora ou para dentro? Por sua configuração periférica, 
será a comunidade lusófona o Outro a ser combatido pelo sistema global dos países 
ricos? E Entre Nós, lusófonos, como lidamos com os nossos Outros? Seríamos o 
Outro de Nós Mesmos? Onde está o Nós entre angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, 
galegos, goenses, guineenses, guinéu-equatorianos, moçambicanos, portugueses, 
são-tomenses, timorenses? Em que medida a língua portuguesa – comum ou 
aproximada – nos ajuda a olhar para Nós Mesmos?
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O problema e a potência comunitária da língua

Encerro esse primeiro capítulo retomando a análise do tamanho da força da 
língua portuguesa a conformar a ideia de uma comunidade, mas diante do cenário 
de globalização.

Não há dúvidas que de existem obstáculos históricos que podem impedir que 
a ideia de lusofonia seja, de fato, um elemento potencializador da experiência de 
uma comunidade. E quando trato de comunidade, recorro sempre ao conceito 
do filósofo italiano Roberto Esposito (2012), isto é, de uma comunidade como 
communitas, onde todos os seus membros têm entre si uma dívida recíproca e 
partilhada.

Como não existe dono em comunidade, também não há proprietário de lín-
gua.  É por isso que o português Eduardo Lourenço (2001), em grande medida 
nesse aspecto, segue uma mesma linha de análise que fora realizada por José Sara-
mago, de que “não é Portugal ou os outros países lusófonos que falam o português, 
é a língua portuguesa que fala Portugal e esses outros países” (Lourenço, 2001, p. 
189). Essa inversão de perspectiva é central.

Esse importante ensaísta sustenta que a língua portuguesa não tem dono, 
sendo assim “uma invenção de quem a fala” (Lourenço, 2001, p. 120). Em seu 
entender, a lusofonia não pode, nem sequer metaforicamente, ser imaginada como 
espaço de uma “portugalidade”. Sobre a ideia de portugalidade sugiro a leitura do 
livro de Vitor de Sousa: Da “portugalidade” à lusofonia (Editora Húmus, 2017), 
em que ele apresenta um profundo estudo sobre a construção da identidade em 
Portugal e que se espalha e também constrói uma parte considerável da ideia de 
lusofonia.

O fato é que Eduardo Lourenço (2001) apresenta uma consistente crítica 
contra muitas instituições, inclusive acadêmicas, que tratam a língua portuguesa 
como se fosse uma conquista, um legado premeditado que os portugueses deram 
ao mundo. Para ele, isso não passa de ilusão, de uma “miragem imperial”, de uma 
“obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu)” (Lourenço, 
2001, p. 122-123).

Ainda sobre a língua portuguesa, esse autor afirma que, “da América à Ásia, 
cada povo que fala hoje o português a modelou, a recriou à sua imagem. Nenhum 
exemplo é mais relevante do que o Brasil. É um continente escrito em português, 
mas num português-outro, adoçado pela brisa dos trópicos, a música africana, o 
contributo de todos os que o destino aí levou ao longo dos últimos dois séculos" 
(Lourenço, 2001, p. 132).
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Curiosamente, apesar das críticas, esse e outros autores não descartam a 
possibilidade que se tenha uma comunidade construída tomando-se por base a 
lusofonia, mesmo diante das lógicas perversas da globalização. Aqui, reforço meu 
posicionamento de colocar lusofonias no plural. Entretanto, todos reconhecem, 
no que eu concordo e defendo, que o recurso às lusofonias somente faz sentido 
se ela for radicalmente democratizada, que não tenha um centro fixo e irradiador. 
Por exemplo, o próprio Lourenço (2001, p. 166) afirma que Portugal precisa 
reconhecer que sobre a lusofonia “os outros não a sonharão como nós” em 
razão de sua ampla diversidade. Assim, a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa pode ser reconhecida como comunidade se todos a vivenciarem como 
“portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana ou são-tomense” 
(Lourenço, 2001, p. 111). Aqui está a chave de leitura que aproxima as lusofonias 
da communitas: a diversidade das relações sociais e históricas tecidas entre nós, o 
seu povo.

Não se trata de vislumbrar uma comunidade ideal, pronta e perfeita, delimi-
tada e fechada em torno de uma estrutura linguística, mas de uma experiência 
viva e aberta que vai se tecendo exatamente no reconhecimento e no respeito às 
diferenças e às imperfeições, como um projeto inacabado, sempre em devir.

É muito incisiva a manifestação de Lourenço sobre esse aspecto que temos 
percebido como uma chave de leitura. Diz ele: “O apelo à lusofonia só tem 
verdadeiro sentido e, sobretudo, efeitos práticos se nos vier de fora. Quer dizer, 
se for uma palavra do outro, que pode falar ou fala português como nós, mas que 
não tem a mesma memória cultural e não condivide conosco obrigatoriamente 
a mesma mitologia, porventura os mesmos valores. Ele tornou-se esse outro até 
pela recusa, metamorfose, ou nova interpretação da herança cultural que ia outrora 
na língua portuguesa” (Lourenço, 2001, p. 192).

Também de forma crítica-propositiva, Moisés Martins (2015) analisa que os 
países lusófonos se encontram hoje do mesmo lado da barricada, como lugares 
dominados, com uma comum subalternidade e em permanente afastamento em 
direção à periferia da globalização hegemônica. Em um outro, Martins (2006, 
p. 81) defende que “a comunidade e a confraternidade de sentido e de partilhas 
comuns só podem realizar-se pela assunção dessa pluralidade e dessa diferença e 
pelo conhecimento aprofundado de uns e de outros”.

Diante desses pontos de vista, sugiro que as lusofonias devem ser pensadas 
como um longo e histórico tecido em retalhos que, pelas tensões e relações 
assimétricas, vai sendo alinhavado, constituindo-se como comunidade. Porém, 
talvez o maior obstáculo para que essa costura se realize concretamente é o não 
reconhecer a existência do espelho Entre Nós, não nos enxergamos como povos 
que utilizam a língua portuguesa como expressão narrativa de vida. Além de 
não querermos nos enxergar, lutamos, principalmente, para que esse espelho 
não reflita um Outro que é exatamente como Nós, o Nós Mesmos. Outro que é 
exatamente como Nós, o Nós Mesmos.
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      Esse ponto de profunda rejeição fica evidente ao iluminarmos a possibilidade 
de mobilidade entre nós, os povos dessa comunidade. Ainda não podemos dizer 
que habitamos em uma casa comum, sem fronteiras e entraves. Não admitimos o 
Outro corpóreo, visível à nossa porta, em nossa casa. Lembra Quijano (2009, p. 
113) que “a ‘corporalidade’ é o nível decisivo das relações de poder, porque o ‘corpo’ 
implica a ‘pessoa’”. O obstáculo do não reconhecimento, da rejeição e do combate 
à presença física do Outro é uma ação de poder que impede a experiência de uma 
comunidade. Entretanto é aqui que a língua portuguesa pode ser um elemento 
chave para aproximar ao invés de afastar.

A communitas e as identidades são, assim, um exercício permanente de 
batalha e que enfrentam, por um lado, forças centrípetas agindo para levantar 
muros, fechar as fronteiras e apagar o Outro. Por outro, mesmo diante da frágil 
institucionalidade e de uma lusofonia iluminada para dizer apenas de um ilusório 
falar português, a possibilidade de comunidade pode ser um meio de expressão, 
o fazer falar dos povos angolanos, cabo-verdianos, galegos, guineenses, guinéu-
equatorianos, moçambicanos, são-tomenses, timorenses e brasileiros mais pobres.

No próximo capítulo proponho aprofundar mais as questões em torno das 
lusofonias e das possibilidades da experiência comunitária.
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O que o mantém em movimento é o desgosto e a 
repulsa pelo que vê: os visíveis horrores do passado 
e não a atração de um futuro que ele não pode ver 
com clareza nem apreciar de forma plena. O pro-
gresso, Benjamin dá a entender, não é a persegui-
ção de pássaros no céu, mas uma urgência frenética 
de voar para longe dos cadáveres espalhados pelos 
campos de batalha do passado.

(Zygmunt Bauman, Comunidade, 2003, p.23)
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CPLP: tensões de uma comunidade em construção

Ao discutir sobre globalização e comunidade, tentei chamar a atenção de que a 
perspectiva do sistema global rejeita e combate os princípios da comunidade. O 
mundo utópico sem fronteiras, uno, livre para a circulação do capital, de forte 
supremacia do indivíduo e do seu sucesso pessoal ataca a ideia de comunidade 
porque ela pode significar limitações e, principalmente, comprometer os sujeitos 
com os Outros. Na lógica da globalização, a comunidade é o lugar do primitivo, do 
atraso, da pobreza, da “filosofia dos fracos”, o próprio Outro do sistema.

Ocorre que essa lógica global é uma fantasia que se desfaz na realidade, 
deixando expostas as feridas das pessoas e das comunidades periféricas, feridas que 
foram produzidas pela própria globalização. Esse sistema também faz renascer 
nos países do centro do capitalismo os vários grupos que se unem motivados 
pela ficção política de retorno às velhas identidades, que cultivam uma retórica 
patriótica, imaginam o renascer da “grande nação”. Aqui, fortemente, estão as 
ações xenófobas, racistas e classistas. Esse é um percurso violento movido por 
mentiras, ódios, medos e que, em grande medida, atende a própria globalização 
porque ela passa para esse grupos a responsabilidade de expulsar e eliminar os 
Outros que pulam os muros, atravessam oceanos e ameaçam o capital.

Ora, nesse mundo complexo, de uma ilusória unidade global, de uma 
globalização em frangalhos, do reacender de movimentos e grupos extremistas 
xenófobos nos centros e também nas periferias, de deslocamentos forçados 
para sobreviver, compreendo que a ideia de comunidade passa a ser alvo de um 
combate, de uma disputa, como uma experiência narrativa que transita em terreno 
instável, de forma que não é possível falar em “uma comunidade” como algo dado, 
estável, delimitado. Não se tem uma comunidade definitiva, mas se experimenta, 
vive-se em comunidades de trânsito e nelas transitam várias forças que tentam dar 
formato e rumos; há os que defendam o seu controle e delimitação até aqueles que 
se utilizam delas como formas de resistência.

Se as percepções contemporâneas sobre a comunidade são complexas, porque   
a comunidade é essa experiência em trânsito bombardeada por todos os lados, esse 
quadro fica mais intrincado ao pensarmos em uma comunidade transcontinental e 
que envolve nove países dispersos em quatro continentes, como é o caso da CPLP. 
Dela fazem parte como membros efetivos as nações: Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste (Imagem 1). Além desses países, existem muitos outros lugares que
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É possível imaginar uma comunidade de verdade nessa disposição? O que 
faz nove países, outras cidades e regiões se assumirem como uma “comunidade”? 
Como a CPLP, entendida como comunidade, é percebida pelo sistema 
globalizado? E como é enxergada pelos próprios povos lusófonos? Para tentar 
responder essas e outras questões proponho o conhecimento de um pouco do 
processo de construção dessa comunidade lusófona.

A partir dos anos 1950, com a maior internacionalização do capital, do 
fortalecimento das nações e das grandes empresas, os países desenvolvidos 
lançaram-se em busca de parcerias para fortalecerem as fi nanças e negócios 
nacionais, especialmente privados. Para isso, passaram a conquistar mercados 
produtores e consumidores, obrigando-os de alguma forma a alinhamentos 
geopolíticos que resultaram na criação de blocos econômicos. Na prática, Estados 
e empresas privadas montaram verdadeiros consórcios multinacionais para que o 
capital circulasse livremente no mundo e, principalmente, pudesse ter altíssimas 
rentabilidades aos investidores dos países sedes.

A busca por alianças econômicas também se realizou em países periféricos, 
como uma tentativa de participar, ilusoriamente, do processo de globalização 
dos mercados. As movimentações do grande capital fi zeram nascer organizações 
fi nanceiras que atravessam e interferem, muitas vezes, sem quaisquer limites, 
nas economias nacionais, a exemplo do Banco Mundial, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e outras.

Essas ações globalizantes, essencialmente econômicas, precisavam ainda de 
sustentáculos políticos, culturais e morais, quase religiosos. Do ponto de vista

Imagem 1: Mapa da distribuição geográfi ca dos nove países da CPLP
Fonte: www.cplp.org

reivindicam, de algum modo, uma pertença nesse mapa lusófono, como Macau, 
na China; Goa, na Índia; Galiza, na Espanha; além de outras.
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político, o suporte veio com a criação de entidades para dar segurança a essas 
operações. Assim nasceu a União Europeia (UE); a North American Free Trade 
Agreement (Nafta), a União Africana (UA), o Mercado Comum do Sul (Merco-
sul), os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); entre outras. Essas 
organizações buscam agir na lógica econômica regional/global.

Algumas entidades, mesmo atendendo aos interesses econômicos, usaram 
dos traços histórico-culturais, aparentemente comuns entre os países, para com-
por outros grupos, mas, no fundo, com interesse político e econômico, porém com 
um viés cultural. Esse foi o caso da Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), que abriga nações onde a língua francesa é oficial; da Commonwealth of 
Nations, cuja sede é britânica e o inglês é o idioma central; e da CPLP, que reúne 
nações que têm o português como língua oficial.

No entanto, as relações nessas entidades ultrapassam o próprio idioma. Entre 
elas existem laços históricos-constitutivos, especialmente os vínculos entre as an-
tigas metrópoles e as suas ex-colônias. Por exemplo, Benin, Camarões, Costa do 
Marfim e outras nações em África que foram invadidas pela França, fazem parte 
da OIF. Papua-Nova Guiné, Jamaica, Belize e outros países que foram explorados 
pelos ingleses estão na comunidade britânica. Não é diferente com a CPLP, que 
teve Portugal como metrópole e os demais membros como suas colônias.

Essa não é uma regra rígida. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo 
Verde, ex-colônias portuguesas, também fazem parte da OIF, francesa. A situação 
é parecida com Moçambique, que é da CPLP, mas também está associada na 
Commonwealth, inglesa.

Reforço que, além de países-membros, essas “comunidades” que surgiram 
a partir de justificativas históricas, identitárias e de elos linguísticos, também 
acolhem outras nações e regiões, alegando algum tipo de conexão passada. No caso 
da CPLP, por exemplo, Geórgia, Japão, República Maurícia, Namíbia, Senegal, 
Turquia e outros foram admitidos como países “observadores associados”. Ainda 
na comunidade de língua portuguesa existem fortes aproximações com Macau, 
Galiza, Goa, Uruguai, entre outros países e espaços.

A CPLP foi oficialmente fundada em 17 de julho de 1996, em Lisboa. No 
entanto, a sua construção tem um percurso que nos remete até à ações expansio-
nistas de Portugal e de outras nações europeias no século XV. Os deslocamentos 
e as invasões dos portugueses na África, Ásia e América acabaram por costurar 
a ideia de um imaginário mundo lusófono e que teve Portugal como o centro/
metrópole.

Esse “mundo luso” não vingou como mundo, mas na constituição de uma co-
munidade imprevista com tensões, em certa medida, inconfessadas. Por exemplo, 
alguns autores entendem que a ideia de comunidade abrigada em uma lusofonia e 
materializada em 1996 é uma tentativa de manutenção da lógica colonial ou neo-
colonial da antiga metrópole sobre as ex-colônias africanas, asiáticas e na América. 
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Outros avaliam que a comunidade lusófona, compreendida como uma entidade 
cultural festiva e centrada na língua, é um modo de apagar, ocultar, silenciar, desviar 
o foco das dívidas e reparações históricas que Portugal e demais países europeus 
teriam com essas ex-colônias e os povos explorados.

O fato é que as ações do império português na invasão e constituição de 
colônias ultramarinas em Ásia, África e América não foram travessias de mão 
única, isto é, não estão isentas de consequências, muitas vezes não previstas 
pelos invasores. As imposições violentas da língua e da cultura e a miscigenação 
generalizada produziram um caldo sociocultural que transformou os “civilizados 
europeus” e os Outros do Novo Mundo.

As novas gentes que surgiram desse processo violento buscaram algum tipo de 
associação com a metrópole. Mais cedo ou mais tarde acabavam tomando o rumo 
de Portugal, aproveitando o mesmo caminho “aberto” pelos portugueses. Além 
disso, para a África iam os europeus, mas também índios, brasileiros exilados, 
comerciantes, traficantes. Para o Brasil, deslocavam-se europeus, africanos, 
asiáticos e mestiços de várias raízes, que também tomaram vários destinos. Por 
exemplo, em 1814 chegaram ao Brasil chineses vindos de Macau para difundir 
a cultura do chá. Esse projeto não teve sucesso, mas os asiáticos continuaram a 
imigrar e se estabeleceram no comércio na maior colônia portuguesa.

Com essa análise, considero importante pensar na CPLP como a possibilida-
de de uma comunidade que vai se realizando por meio de mobilidades, forçadas 
ou não, entre os seus povos. Esse processo não foi, e nem é pacífico, autorizado, 
simétrico, muito ao contrário. Saliento que, com essas travessias identitárias – mais 
do que simples deslocamentos – parece ser impossível tratar da constituição de 
uma comunidade lusófona das nações e dos povos da CPLP sem considerar as 
várias lusofonias que emergem nesse lugar, o sistema escravagista, as violentas 
relações identitárias e os inúmeros elementos culturais, econômicos, políticos, so-
ciais, religiosos entre os seus povos.

Esse é um processo longo, de idas e de vindas, mas que tem um elemento 
que atravessa todas essas incursões: a língua portuguesa. O idioma é importante, 
está na literatura oficial como o “patrimônio comum” desses povos que formam 
a comunidade lusófona. Todavia, a língua não guarda sozinha a explicação para a 
construção dessa comunidade. Na CPLP, o idioma é um dos elementos, mas não é 
decisivo para a experiência comunitária, porque existem frondosos troncos e raízes 
históricas e constitutivas entre nós, muito além do idioma.
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Alguns vínculos históricos Entre Nós

É preciso reacender os longos fios históricos que nos entrelaçam para constituir 
o que somos e, quem sabe, ajudar a pensar em uma comunidade em trânsito, 
como a lusófona. Não há menor dúvida da importância da língua portuguesa 
para construção de um sentimento de comunidade, mas é preciso ir além, querer 
enxergar os profundos encontros e desencontros históricos entre nós. Seja de lá 
para cá, de cá para lá, saindo e chegando de todos os lados existem pontes que 
construímos e que são tão fundamentais que constituem o que entendo como o 
Nós Mesmos. Esse é um processo incontornável e independe de vontades políticas 
contemporâneas. Por isso, perceber com clareza essas raízes identitárias entre nós 
faz com que nos imaginemos como comunidade.

Nesse sentido, apresento um pequeno resumo de histórias que passam por 
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe, na África lusófona; e pelo Timor Leste, na Ásia. Proponho uma nar-
rativa para que possamos perceber o quanto estamos atravessados por todos, com 
ampla participação de Portugal e do Brasil. Reforço que apenas trago alguns su-
cintos lances da história que indicam não um simples contato, mas profundas 
relações entre nós.

Angola
Por volta de 1482, quando Portugal invadiu aquelas terras pelo rio Congo elas já 
eram ocupadas por povos bantus, que se dividiam em vários reinos: Ovimbundu, 
Ambós, Bakongos, Lunda-Cokwel, Mbundu, entre outros. Os invasores europeus 
encontraram o chefe dos Ndongo que, segundo Oliver e Fage (1980, p. 139), 
“possuía o título hereditário de Ngola, que os colonizadores deturparam dando 
mais tarde o nome de Angola à Colônia”. Para esses historiadores, e também para 
Rela (1992), em 1560, os portugueses Paulo Dias Novais e Diogo Cão avançaram 
sobre as terras de Ngola. Entretanto, a grande ocupação somente ocorreu no 
século seguinte.

É preciso lembrar-se da grande resistência dos africanos, o que resultou em 
vários massacres. Os sobreviventes dos genocídios eram escravizados nas minas de 
prata e muitos eram mandados para o Brasil. Em Angola foram adotadas capi-
tanias hereditárias e os seus donatários teriam que se manter sem ajuda direta de 
Portugal. Assim, uma das principais atividades econômicas para garantir as terras 
foi, segundo Delgado (1955), o comércio de africanos capturados para que fossem
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escravizados naquela colônia e em outras, como a do Brasil. As resistências lidera-
das por Bula Matadi, Ngola Kilwenje, a rainha Njinga Mbandi, Ekwikwi nunca 
cessaram, mas o poder bélico europeu e a catequese da missão civilizatória foram 
impiedosos e responsáveis por inúmeros massacres.

Cabo Verde
Essa nação formada por dez ilhas tem a invasão portuguesa datada de 1460, sob 
o comando de António de Noli e Diogo Afonso, segundo Daniel Pereira (2011). 
Um dos documentos mais antigos é a Carta Régia de 3 de dezembro de 1460, 
pela qual D. Afonso V doa as ilhas ao infante D. Fernando, seu sobrinho. Sua efetiva 
ocupação teria sido difícil por falta de interesse da coroa portuguesa, em razão da não 
existência de metais, especiarias e gente para escravizar, além de terras pouco férteis. 

Em 1497, a armada de Vasco da Gama, a caminho das Índias, lançou âncoras 
na Vila da Praia. Isso também aconteceu com Cristóvão Colombo e outros nave-
gantes. Em 1500, antes de chegar ao Brasil, Pedro Álvares Cabral fez escala em 
Cabo Verde. Do ponto de vista humano, como as condições de sobrevivência ali 
eram difíceis, a solução encontrada por Portugal foi transportar africanos escra-
vizados para Cabo Verde. Assim, a tarefa destinada para as ilhas foi a de ser um 
porto estratégico em razão de sua localização mediana entre Portugal e África. 
Segundo Pereira (2011, p. 26), a cabo-verdianidade “tem a marca indelével do 
negro africano, na sua condição degradante de escravo”.

Esse autor ressalta que enormes levas de negros arrancados da África e que 
teriam o destino à escravização no Nordeste do Brasil passavam, de forma obri-
gatória, por Cabo Verde. Lá eles recebiam a catequese e “aprendiam” a língua 
portuguesa e o cultivo da cana-de-açúcar. Destacamos, também, que para Cabo 
Verde foram enviados europeus e brasileiros considerados inimigos políticos da 
coroa portuguesa, ou seja, as ilhas se transformaram em lugar de exílio, uma gran-
de prisão.

Guiné-Bissau
A história da Guiné-Bissau tem relação direta com as ilhas de Cabo Verde e com 
o Brasil. Por exemplo, Guiné e Cabo Verde são geograficamente muito próximos 
e a grande maioria dos guineenses capturados para a escravização pelos portugue-
ses era levada para um primeiro cativeiro em Cabo Verde e, depois, seguiam para 
o Brasil, de modo especial para a Província do Grão Pará, atuais estados brasileiros 
do Pará e do Maranhão.

Relata Carlos Lopes (1998) que por volta de 1446, alguns portugueses, entre 
eles Nuno Tristão e Álvaro Fernandes, teriam invadido a Guiné em busca de ne-
gros para a escravização e também de ouro, marfim e especiarias. A principal for-
taleza erguida foi instalada às margens do rio Cacheu. Essa região era subordinada 
ao governador português em Cabo Verde. Como a rentabilidade do comércio

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   43 24/02/2021   09:39:18



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

034

escravagista era alta, a Guiné passou a ser uma parada obrigatória de ingleses, 
franceses, holandeses. A Inglaterra chegou a ter um mercado próprio naquela 
colônia portuguesa. Por conta disso, em 1879, os portugueses separaram as ad-
ministrações de Cabo Verde e da Guiné para o maior controle. Durante mais de 
três séculos, a Guiné-Bissau não passou de uma fortaleza militar e de um local de 
captura e de comércio escravagista, fornecedor de negros africanos para o Brasil.

Guiné Equatorial
Assim como muitos países colonizados, sua história tem a narrativa mais 
conhecida a partir da invasão europeia. Lembra-nos Pedro Acosta-Leyva (2014) 
que os portugueses chegaram à Guiné Equatorial por volta de 1471. Fernando Pó 
invadiu as ilhas de Bioko (que passaram a ser Fernando Pó), e a de Ano Bom. Em 
razão dos tratados de Santo Ildefonso e de El Prado, entre Portugal e Espanha, 
em 1778, a Guiné Equatorial passa para Castela. Em troca, os portugueses 
conseguiram que as tropas espanholas deixassem a ilha de Santa Catarina, no 
Brasil, e que concordassem com a demarcação das fronteiras na colônia portuguesa 
nas Américas.

Esses acordos teriam causado a revolta dos “colonos” portugueses estabele-
cidos na Guiné desde 1494, especialmente nas ilhas de Fernando Pó, Ano Bom 
e Corisco. Isso porque a Guiné Equatorial Portuguesa já era um forte ponto de 
captura e venda de escravizados para o Brasil e Europa (Acosta-Leyva, 2014). A 
ocupação espanhola demorou a se concretizar e apenas no final do século XIX a 
Espanha teve controle sobre a Guiné Equatorial. A Guiné conquistou sua inde-
pendência em 12 de outubro de 1968.

Moçambique
Séculos antes da invasão dos portugueses em Moçambique, aquelas terras eram 
ocupadas por vários reinos bantus, que se dividiam nas ações de agricultura e no 
trabalho com ferros e metais. Desde o século X, também entraram ali os árabes, 
que chegaram a montar entrepostos para o comércio de ouro, marfim, madeiras e 
escravizados. Somente em finais do século XV iniciou-se a invasão portuguesa. Por 
volta de 1497, Vasco da Gama teria chegado à Moçambique. Depois de lutas contra 
os árabes, os portugueses conseguiram se estabelecer e logo levantaram fortalezas em 
Sofala, em 1505; na Ilha de Moçambique, em 1509; e em outras áreas.

José Capela (2010) revela a importância dos jesuítas nessas missões portugue-
sas para o “amansamento” dos negros capturados para o trabalho escravizado nas
minas em Moçambique e, principalmente, aqueles que eram levados ao Brasil. 
Somente “em 1761 é que Moçambique teria merecido atenção da Coroa quando
foi nomeado o primeiro governador enviado do reino” (Capela, 2010, p. 23). 
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A ocupação mais efetiva dos portugueses ocorreu em razão da persistência dos 
árabes, que jamais se deram por vencidos. Além disso, as grandes minas de ouro, 
prata e o intenso comércio de escravizados também atraíam ingleses e franceses.

Lembra-nos José Luís Cabaço (2007) que apenas no século XIX Portugal 
tentou se firmar em Moçambique e, para isso, foi buscar apoio de empresas 
privadas. Foram montados consórcios de companhias para maior exploração da 
colônia, empresas que foram chamadas de majestáticas porque tinham direitos 
quase soberanos sobre as terras e as gentes de Moçambique. Com o Estado Novo 
(1933-1974) em Portugal, essas companhias privadas continuaram atuando, mas 
com uma maior presença da metrópole, principalmente com o envio de soldados 
e de ações mais repressoras. Portugueses presos e perseguidos pela ditadura foram 
exilados em Moçambique e em outras colônias (Cabaço, 2007).

São Tomé e Príncipe
Antes da entrada dos portugueses João de Santarém e Pedro Escobar na ilha de 
São Tomé, em 1460, e, um ano depois, na de Príncipe, esse arquipélago já era ocu-
pado por poucos nativos, conforme diz Augusto Nascimento (2001). Em razão 
da pequena povoação, os invasores despejaram lá inúmeros europeus degradados, 
filhos de judeus, e outros negros já escravizados na costa da África. Também para 
lá foram mandados brasileiros inimigos da coroa portuguesa. Por força de sua 
localização geográfica estratégica, as ilhas se tornaram importante entreposto co-
mercial de escravizados. Muitos dos que chegaram ao Brasil, também passaram 
pelas Ilhas de São Tomé e de Príncipe.

Nascimento (2001) ressalta a extrema violência para com os escravizados, o 
que sempre produzia fortes reações. Eram registradas fugas dos negros para as 
florestas e ações organizadas de resistência. No interior das ilhas eram formados 
quilombos e em um dos mais importantes deles, Amador, um escravizado chegou 
a ser proclamado rei de São Tomé, comandando grandes revoltas (Nascimento, 
2001). Com a redução do tráfico de escravizados para as ilhas, muitos mais 
moçambicanos, cabo-verdianos e angolanos foram deslocados para elas e se 
envolveram nas roças de cana-de-açúcar, cacau, pimenta, fumo, café.

Timor-Leste
Ele somente tornou-se um país livre em 20 de maio de 2002. Sua história é de
longas dominações coloniais, de massacres e de uma constante reconstrução. 
Timor fica no sudeste asiático, tem fronteira terrestre com a Indonésia e marítima 
com a Austrália. Diz Carolina Galdino (2012) que a ida de Portugal ao sudeste 
asiático era parte do projeto econômico de estabelecer comércio com o Oriente, 
desviando-se do controle quase total que os venezianos e genoveses tinham.
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       Antes dos invasores europeus, Timor era ocupada por caçadores e agricultores 
que já faziam uma espécie de comércio com chineses e com a Índia. A região pro-
duzia madeira, sândalo e outras especiarias, e as sociedades eram organizadas em 
reinos (Galdino, 2012). Os portugueses chegaram em Timor por volta de 1511 
em busca de escravizados, metais e especiarias. Como ocorreu em outras invasões, 
a violência era marca registrada. No caso do Timor, era bastante comum os euro-
peus cortarem as cabeças, em praça pública, dos nativos que se recusavam a se con-
verterem em cristãos-escravizados, como nos lembra Johanna Schouten (1999).

Timor-Leste também foi um palco de inúmeras ações de resistência. Uma 
das revoltas mais conhecidas foi a de Manufahi, entre 1911 e 1912, com mais 
de 15 mil mortos. Com o fim da Segunda Guerra e com as tensões políticas em 
Portugal que resultaram no fim da ditadura de Salazar, os grupos de resistência 
em Timor se mobilizaram para sua independência. Essas ações também chama-
ram a atenção da vizinha Indonésia. Na prática, Timor parecia terra de ninguém 
(Galdino, 2012). Alegando agressões e falta de capacidade do governo português, 
a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente proclamou, unilateral-
mente, a independência em 28 de novembro de 1975. Portugal abandona o Timor 
e, cinco dias depois, a Indonésia tomou aquele país e implantou um período de 27 
anos de terror, estendendo-se até 2002.

Ao trazer, de forma extremante resumida, alguns tópicos das histórias dos 
países membros da CPLP, logo se percebe o quanto estamos entrelaçados por 
tantas pontes, muito além do idioma. É esse emaranhado de fios históricos 
e identitários que nos amarram de uma forma tão profunda que, em algum 
momento, desenvolveu-se o sentido de comunidade entre nós.

Uma trajetória de controvérsias

Fiz uma sucinta apresentação com alguns lances das histórias dos povos que 
formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A ideia foi reforçar o 
conhecimento sobre os longos e profundos fios que nos amarram uns aos outros,  
e de forma vital. Eles nos fazem compreender que nos constituímos como uma 
comunidade para além de uma língua comum ou aproximada. 

Agora, retomo a busca da construção desse “lugar comum”, mas desta vez 
destacando ações que configuraram o nascimento da CPLP, e que remontam 
ao período colonial, e as controvérsias desse percurso. A questão a perseguir é a 
seguinte: como se deram os laços políticos que nos amarram como comunidade 
lusófona e que resultaram na CPLP? 
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Em 1825, três anos depois da independência, o Brasil foi obrigado a assinar 
com Portugal o Tratado de Paz e Aliança. Na prática, esse documento foi uma 
forma encontrada pela ex-metrópole para continuar mantendo a influência e os 
vínculos com a ex-colônia na América do Sul, e também um modo de reforçar o 
domínio sobre as demais colônias portuguesas em África e Ásia.

Através desse Tratado de Paz e Aliança, os portugueses reconheciam a inde-
pendência do Brasil, mas obrigavam aquela nova nação ser aliada a Portugal. A 
obrigatoriedade dessa aliança não era uma letra fria e promessa de atenção. Na 
prática, esse documento garantia aos portugueses que nas terras brasileiras eles 
teriam um estatuto especial, um patamar superior aos demais viventes naquela ex-
colônia. Além disso, esse tratado proibia que o Brasil tivesse relações comerciais 
com as colônias portuguesas em África e Ásia.

Ocorre também que essa “paz” imposta por Portugal e assinada pelo Brasil 
nesse tratado era ainda um instrumento econômico pactuado com um terceiro 
e poderoso elemento, a Inglaterra. Lembra Leslie Bethell (2012, p. 136) que, em 
troca de reconhecer a independência brasileira, no acordo com os portugueses, 
a Inglaterra obrigou o Brasil a “pagar uma indenização a Portugal no montante 
de 2 milhões de libras esterlinas, sendo 1,4 milhão em empréstimos tomados a 
bancos ingleses”. Em outras palavras, os vínculos do Tratado de Paz e Aliança não 
estavam limitados ao estatuto especial aos portugueses no Brasil e à proibição de 
contatos comerciais de Brasil com África, mas também a um vínculo de dívida 
que a nova nação, o Brasil, assumia com a Inglaterra e que não possibilitaria des-
vencilhar-se das metrópoles europeias tão cedo.

Em fins do século XIX e começo do XX foram ampliadas essas iniciativas 
para reforçar os “laços de amizade” entre Brasil e Portugal. Em razão disso, revela 
Hélio Magalhães de Mendonça (2002, p. 12) que em maio de 1902, em uma 
conferência no Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, o intelectual 
brasileiro Silvio Romero chegou a propor a criação de “uma federação luso-bra-
sileira, que podia constituir um bloco tanto cultural como militar”. Essa proposta 
era uma reação à união hispano-argentina na América do Sul. Entretanto, a ideia 
de Romero não vingou.

Em 1917, Bettencourt Rodrigues, então ministro dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal, defendeu a criação de uma Confederação Luso-Brasileira. A pro-
posta também não foi adiante. Nas décadas de 30 e 40, especialmente no Brasil, 
prevaleciam muitas ideias de uma grande “civilização luso-tropical”, um mundo 
composto por Portugal, Brasil e pelas colônias portuguesas em África e Ásia. Esse 
movimento tinha o sopro inspirador da ditadura em Portugal e, no Brasil, intelec-
tuais como Gilberto Freyre davam sedimentação a essa ideia e produziam livros 
e artigos festejando uma civilização lusófona.  O luso-tropicalismo configurou-se 
em uma ideologia que ajudou a reforçar a ditadura implantada em Portugal nos 
anos 1930 e a manter o sistema colonial, principalmente em África.
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Para celebrar “as glórias coloniais”, para “festejar a descoberta” e a 
“transformação” do Brasil em uma “grande nação”, a ditadura de Salazar realizou 
vários “eventos patrióticos”, com ampla visibilização. O objetivo da propaganda 
era tentar justificar que Portugal precisava se manter em África porque estava 
“civilizando” aqueles povos, a exemplo do que fizera, com sucesso, no Brasil.

Mattoso (1998, p. 245-294) relaciona alguns desses grandes eventos patrióticos, 
e chamo atenção para os nomes dessas “festas”: em 1934, tem-se a I Exposição 
Colonial Portuguesa; em 1936, a I Conferência Econômica do Império Colonial 
Português e a Conferência de Alta Cultura Colonial; em 1937, o I Congresso da 
História da Expansão Portuguesa no Mundo; e em 1940, a Grande Exposição do 
Mundo Português.

No Brasil, o presidente Getúlio Vargas renovou e atualizou o antigo Tratado 
de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal, que vinha do fim do século XIX, fazen-
do nascer, em 1953, o Tratado de Amizade e Consulta. Esse “novo” documento, 
na prática, reforçava o colonialismo português na África. Poucos anos depois, o 
presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) manteve e até ampliou esse trata-
do, assinando outros acordos. Porém, com a eleição de Jânio Quadros (1960) e a 
implantação da chamada Política Externa Independente (PEI), as relações entre 
Brasil e Portugal ficaram estremecidas. O então presidente brasileiro externou 
interesses econômicos junto aos países africanos, ainda colônias portuguesas.

Todavia, com o golpe e a ditadura civil-militar no Brasil, em 1964, as antigas 
relações com Portugal e com a sua ditadura foram retomadas. Os presidentes mi-
litares ditatoriais brasileiros que se sucederam no poder manifestaram o interesse 
de manter parcerias neocoloniais na África, mas com os portugueses sempre no 
comando. O Brasil, nessa tarefa, era uma força militar de apoio, mas que deveria 
receber recompensas, a exemplo de áreas de petróleo. O ditador brasileiro Castelo 
Branco chegou a propor uma instituição que aglutinasse os interesses de Portugal 
e Brasil para explorar o continente africano, além das colônias lusófonas.

No entender de José Flávio Sombra Saraiva (1996), o que estava em jogo, 
desde Gilberto Freyre e se estendeu para depois, era a concepção de que o Brasil, 
em razão do mito da democracia racial e da força econômica que se anunciava, 
poderia servir de exemplo de sucesso para manter a exploração em África. Dito de 
outro modo, tudo isso atualizava a “missão civilizatória”, mas agora não somente 
de Portugal, porque o Brasil se apresentava com força para participar desse mesmo
processo. Essa movimentação brasileira em África, isto é, de desempenhar um pa-
pel neocolonial no continente-mãe, de superexploração de suas terras e das gentes, 
vai ser a tônica das relações entre Brasil e África até o final do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, sendo um pouco alterada apenas em 2003 com a chegada do 
presidente Luís Inácio Lula da Silva.
    A ditadura portuguesa se estendeu até 1974 e, antes de terminar, Adriano 
Moreira, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, ainda chegou a realizar 
eventos com alguns representantes de países e das colônias portuguesas. Em 1964, 
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ocorreu o I Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa, e em 1967, 
realizou-se o II Congresso, a bordo do navio Príncipe Perfeito, em Moçambique. 
Dessas ações surgiram a Academia Internacional de Cultura Portuguesa e a 
União das Comunidades de Cultura Portuguesa. Mesmo louvando-se o “império 
português”, esses encontros acabavam gestando sentimentos de reivindicações, 
queixas, pedidos de reparação pelos povos colonizados, o que contrariava a ditadura 
portuguesa. Por conta disso, o III Congresso, que seria realizado no Brasil em 
1969, não chegou a ocorrer.

A Revolução dos Cravos em Portugal, em abril de 1974, tinha entre suas 
pautas o fim da guerra colonial. Naquela altura eram intensos os movimentos e 
as lutas pela independência nas colônias em África e Ásia. Relembremos que, em 
outubro de 1968, a Guiné Equatorial tinha conquistado a liberdade. Em setembro 
de 1974, a Guiné-Bissau também deixou de ser colônia. No ano seguinte, em 
junho, foi Moçambique. Na sequência, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, em 
julho de 1975. Angola ficou independente em novembro de 1975. Na Ásia, em 
dezembro de 1975, o Timor-Leste se libertou de Portugal, mas dias depois foi 
invadido pela Indonésia. Só em maio de 2002, depois de intensas lutas, o Timor 
reconquista a independência.

No início dos anos 1980, com nações africanas livres, mas extremante 
dependentes, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, 
realizou, sem sucesso, conversações para retomar a ideia de uma “união lusófona”. 
Em 1986, foi criada, em Cabo Verde, a Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa (AULP). No Brasil, em 1988, o então ministro da Cultura, 
José Aparecido de Oliveira, viajou aos países lusófonos na tentativa de criar a 
comunidade, o que não aconteceu. No ano seguinte, em São Luís, no Maranhão, 
foi criado o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP). No início de 
1994, Brasília sediou a reunião dos Ministros de Negócios Estrangeiros dos sete 
países de língua portuguesa, e ficou decidida a realização, ainda naquele ano, de 
uma conferência para implantar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), porém isso só ocorreu dois anos depois. 

Parte do contexto internacional em que essa comunidade começa a ser 
institucionalizada estava marcada pela ideia de fim da guerra fria. Os países 
buscavam novas parcerias, principalmente comerciais. Havia uma convergência 
de ideias de que o mundo se globalizava, uma globalização capitaneada pelos 
Estados Unidos e pelos países mais ricos da Europa. É aqui, nesse contexto, que 
nasce efetivamente a CPLP, em 17 de julho de 1996, em Lisboa, na Cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Seis anos depois, em maio de 
2002, Timor-Leste tornou-se membro da comunidade. E em 2014, a Guiné 
Equatorial também foi aceita como nação efetiva da CPLP, apesar de inúmeros 
protestos em razão de se constituir uma ditadura, por adotar a pena de morte, por 
perseguir opositores, etc.
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       Ao olhar esse percurso que resumi, talvez uma questão se mantenha: apesar da 
trajetória histórica, de acordos, desacordos, intenções coloniais e neocoloniais, uma 
comunidade institucional nasceu, a CPLP, mas temos, de fato, uma comunidade? 
Assim como a língua, os documentos, os estatutos, os protocolos de intenções nos 
constituem como comunidade?

A comunidade e a não-comunidade lusófona

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi institucionalizada oficial-
mente em 1996, com a adesão de sete países que se assumiam como lusófonos, 
onde a língua portuguesa é idioma oficial. Lembram Ilharco e Murargy (2014) 
que, naquele período, Angola encontrava-se num contexto de guerra, o Brasil es-
tava mergulhado em uma profunda crise financeira, Cabo-Verde lançava as bases 
iniciais para a afirmação da democracia pluripartidária, e a Guiné-Bissau vivia 
uma experiência política dinâmica antes de mergulhar em uma era de conflitos.

A conjuntura também revelava que Moçambique, recém-saído da guerra de 
desestabilização, procurava estruturar-se e ensaiava os primeiros passos de uma 
democracia multipartidária. Portugal, por sua vez, enfrentava os desafios da inte-
gração europeia. São Tomé e Príncipe conservava alguma estabilidade, não obs-
tante a ocorrência de episódios de conflitos, e Timor-Leste lutava heroicamente 
para afirmar sua autodeterminação e independência da Indonésia.

Foi diante desse cenário geopolítico que a CPLP foi institucionalizada em 
um evento no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Essa entidade-comunidade 
nasceu com os seguintes objetivos:

 “a) A concertação político-diplomática entre os seus membros em matéria de  
 relações internacionais, nomeadamente para o reforço da sua presença nos  
 fora internacionais;

b) A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência  
e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça,  
segurança pública, cultura, desporto e comunicação social;

 c) A materialização de projectos de promoção e difusão da Língua Portuguesa,  
 designadamente através do Instituto Internacional de Língua Portuguesa”
 (Estatutos da CPLP, Rev. 2007, Art. 3º).
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Nessa primeira conferência, a CPLP foi definida por princípios orientadores:
 “a) Igualdade soberana dos Estados membros;
 b) Não ingerência nos assuntos internos de cada Estado;
 c) Respeito pela sua identidade nacional;
 d) Reciprocidade de tratamento;
 e) Primado da Paz, da Democracia, do Estado de Direito, dos Direitos   
 Humanos e da Justiça Social;
 f ) Respeito pela sua integridade territorial;
 g) Promoção do Desenvolvimento;
 h) Promoção da cooperação mutuamente vantajosa”
 (Estatutos da CPLP, Rev. 2007, Art. 5º).

Tem-se, assim, uma entidade-comunidade visível, delimitada, institucionali-
zada. Entretanto, ao visualizar o mapa do mundo e observar os perfis dos países 
membros da CPLP, pode-se suspeitar que decretos e estatutos de governos não 
constituem uma comunidade de fato, porque no cotidiano a não-comunidade pa-
rece ter muito mais força e presença. Vejamos.

Os países-membros da CPLP estão inseridos em conjunturas políticas e 
econômicas díspares, a exemplo de Portugal, na União Europeia; do Brasil, no 
Mercosul e nos BRICS; dos países africanos, associados a outros agrupamentos 
naquele continente, a exemplo da Comunidade Econômica dos Estados da Áfri-
ca Ocidental (CEDEAO), da Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), da Comunidade Econômica da África Central (CEEAC). O 
Timor-Leste, por sua vez, está filiado na Associação das Nações do Sudoeste 
Asiático (ASEAN).

Assim como a língua e a história, as condições econômicas são importantes 
para se imaginar uma comunidade. Entretanto, se a CPLP for mirada pela ótica 
econômica, certamente não vai se encontrar o “comum” dessa comunidade. Por 
isso, acreditar que a comunidade lusófona é um bloco econômico em meio à lógica 
da globalização é, ao meu juízo, um tempo perdido a produzir mais insatisfações e 
desigualdades. A condição econômica é muito importante, mas não é ela que nos 
faz comunidade. Todavia, reforço, parte das próprias potencialidades da CPLP em 
ser uma experiência comunitária de verdade passa pela justiça econômica.

Além de não ter importância como um bloco econômico, a CPLP não 
tem peso político no cenário mundial. Nos documentos oficiais, essa entidade 
apoiou Angola (2002), Brasil (2003) e Portugal (2010) para conseguir uma vaga 
como membros não-permanentes do Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas (ONU, cargo de pouca ou nenhuma influência. A CPLP, 
timidamente, tentou interferir na guerra civil em Angola, que terminou em 1998, 
mas alguns conflitos resistiram.

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   51 24/02/2021   09:39:18



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

042

 Essa comunidade viu de longe as lutas de Timor Leste pela independência, 
entre 1999 e 2002; envolveu-se, também à distância, nas resoluções sobre golpe 
em São Tomé, em 2003; e participou das eleições na Guiné-Bissau.

No Brasil, a CPLP, a comunidade lusófona, a lusofonia, nada disso existe na 
prática. A exceção do presidente Lula da Silva, todos os demais governos brasilei-
ros, antes e depois dele, não demonstraram nenhum interesse nessa comunidade. 
Acordos de cooperação chegaram a ser assinados com alguns países lusófonos, no 
âmbito da saúde, educação e agricultura, mas não passaram de ações superficiais. 
Talvez, um dos fatos mais relevantes foi a criação da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em 2010, que está localiza-
da no Ceará/Brasil. Nessa instituição, metade das vagas é destinada a candidatos 
vindos das nações da CPLP.

No entender de Miyamoto (2009, p. 33), “além da retórica de países irmãos 
unidos pela história, os indicadores entre Brasil e CPLP estão aquém do que se 
poderia considerar relações privilegiadas”. Na prática, o Brasil somente lembrou 
que existe e participa de uma Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
quando precisou projetar os interesses de empresas privadas brasileiras no exterior. 
Também utilizou a CPLP como uma moeda política de troca, um lugar de votos 
para que ele se torne membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. 
Na prática, nos contatos com países lusófonos africanos, o Brasil tenta impor uma 
ação neocolonizadora, buscando afastar-se identitariamente ao máximo deles.

As ações episódicas e dispersas da CPLP, como reuniões com finalidade para 
acordos de cooperação parecem, de fato, muito aquém para um grupo de países 
que imagina ser uma comunidade. Apesar dos laços históricos entre nós, existem 
nessa comunidade viuvas e fortes fronteiras políticas, econômicas e sociais que 
comprometem a própria ideia de comunidade. Dados oficiais da própria CPLP 
denunciam que o número de pessoas afetadas diariamente pela fome nos nove 
países membros ultrapassa os 28 milhões.

O Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE, 2012) revelou, por 
exemplo, que nessa comunidade o Índice de Desenvolvimento Humano, que 
varia de 0 (zero), o mais baixo grau, até 1 (um), o mais alto grau, desloca-se, na 
CPLP, de 0,386, na Guiné-Bissau até 0,822, em Portugal. Enquanto em Portugal 
a expectativa de vida chega aos 77,4 anos, em Moçambique é de 42,1 anos. Na 
mortalidade infantil, as diferenças também são gritantes: na Guiné-Bissau são 
90,9 mortes de crianças de até um ano por 100 mil nascidas vivas. Já em Portugal 
esse índice é de 4,48; no Brasil, 14,0. Enquanto Portugal tem 95,4% da população 
acima de 15 anos alfabetizada, em Guiné-Bissau são apenas 44,8% (INE, 2012).

Aqui retomo algumas questões anteriores: onde estará o Outro na CPLP? 
Eles estão bem visíveis na comunidade e os números da pobreza não deixam 
dúvidas disso. A diferença está dentro da CPLP e ela, enquanto comunidade, é o 
próprio Outro para o modelo globalizado, que não a enxerga relevante na órbita 
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do mercado, ao contrário, é vista como a comunidade que reúne, em sua maioria, 
nações negras, pobres, incômodas aos grandes interesses do capital.

Além disso, a CPLP pode ser o Outro a ser combatido pelos grupos que 
reivindicam o retorno das velhas identidades, da nação ou da pátria grande, com 
ações xenófobas, que não aceitam o contato com os países periféricos e não querem 
a presença perigosa e incômoda do Outro, a diferença que deveria permanecer 
confinada nas comunidades pobres.

Entretanto, ao contrário do que se pode imaginar, e apesar de toda sua 
trajetória apontar para uma não-comunidade entre nós, sugiro enxergar na CPLP, 
nessa mesma comunidade lusófona, as condições privilegiadas que podem levar 
seus povos a experimentarem o exercício de uma communitas, termo usado aqui na 
ótica do filósofo italiano Roberto Esposito (2012).

Ao observar a conformação histórica dos povos atravessados pelas lusofonias, 
pode-se notar também que entre nós existem exigências, deveres, obrigações que 
nos fazem reconhecermo-nos como comunidade.

É possível pensar em uma communitas?

Tenho proposto uma trajetória que aponta para outras possibilidades mas, 
principalmente, para os desafios de se pensar em uma comunidade lusófona. Tratei 
das lusofonias, no plural; chamei atenção de que a língua, por si só, não é suficiente 
para sustentar uma comunidade; ressaltei que há entre os países lusófonos fios 
históricos tão entrelaçados que são constituintes desses povos, e isso precisa ser 
considerado para a experiência comunitária. E, resumidamente, pontuei os caminhos 
tortuosos da institucionalização dessa comunidade que resultaram na CPLP.

Todo esse percurso parece nos levar a pensar na impossibilidade de uma 
comunidade entre nós, o que chamei de uma não-comunidade. Todavia, minha 
proposta toma um rumo exatamente contrário. Percebo que as condições históricas 
dos povos lusófonos são tão privilegiadas que é perfeitamente possível construir 
uma experiência de uma comunidade, mas não como um bloco econômico, não 
na lógica financista da globalização, não aprisionada à institucionalidade. E de que 
comunidade, ou de que possibilidade de experiência comunitária estou a falar?    
      Ao fazer o exercício etimológico de “comunidade”, Esposito (2012) percebeu 
que a característica comum, aquilo que nos faz sentirmos membros de um 
mesmo grupo não é uma suposta identidade que partilhamos em comum.
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O que temos de próprio não é uma positividade, uma característica coletiva que 
nos identifica como grupo. Para esse filósofo, a sensação de pertencimento a uma 
comunidade não se dará por uma marca visível que nos delimita em um mesmo 
espaço. Ao contrário: o comum que nos faz communitas vem da percepção da falta, 
da negatividade, da ausência, e da obrigação recíproca entre nós.

Ora, se utilizo essa ótica de Esposito, se a lusofonia for percebida como um 
ambiente de um idioma comum e se a comunidade lusófona representa a reunião 
institucional de países, de fato, parece não haver muito sentido para avançar em 
termos de uma comunidade na perspectiva communitas. Isso porque a língua, a 
institucionalidade, a identidade são positividades que nos enquadram frouxamen-
te e não permitem que nos reconheçamos como comunidade, nem interna e nem 
externamente. Concretamente, esses “comuns” parecem mais nos afastar do que 
nos aproximar, fecham-nos na individualidade.

E aqui vai o primeiro aspecto que destaco: para se ter uma experiência comum, 
como povos lusófonos, precisamos nos reconhecer para além de nossas fronteiras 
humanas e geográficas, percebendo a comunidade como portas e janelas abertas 
para as memórias históricas coletivas, entrelaçadas e constitutivas entre nós, seus 
povos, e que tem na diversidade cultural o seu maior valor. Esse estado de diálogo 
e abertura permanentes é o passo inicial para que se enxergue a communitas.

Dito desse modo, a comunidade pensada por Esposito (2012) não se 
enquadra nos limites geográficos e nas definições institucionais que vimos. A 
communitas não é definida por seu contorno físico e por uma ilusória identidade, 
mas por exigências humanas reais, históricas e contemporâneas. Bom, do ponto 
de vista geográfico, a comunidade dos países de língua portuguesa tem até uma 
enorme vantagem: está espalhada por vários continentes, em diversos países e 
regiões. Além disso, a lusofonia tem como riqueza a sua intensa diversidade, o que 
é um outro elemento de esperança a contar em favor de imaginar a comunidade 
lusófona como uma communitas. 

O que conta para a comunidade se realizar, segundo Esposito, é a coexperiên-
cia de todos em uma busca pelo bem comum, pela vida plena da coletividade, em 
que “o dever e a tarefa para com o outro possam ainda ser elementos de ligação”, 
conforme explica Raquel Paiva (2012, p. 71).

Em seu estudo, Esposito volta-se ao “comum” da comunidade, que é o cum 
+ munus. O cum é equivalente ao nosso “com”, ou seja, “aquilo que nos coloca uns 
diante dos outros, uns em relação com os outros – é o que nos lança na experiência 
de estar junto” (Paiva, 2012, p. 72). O munus, diz Esposito, tem relação direta com 
o onus, o officium e o donum que, respectivamente, posso traduzir como “ônus”, 
“ofício” e “dom ou doação”.
       Assim, o aprofundamento etimológico da palavra “comunidade” compromete 
a ideia de que nela existe uma propriedade que seus membros têm em comum e 
que os qualificam como pertencentes a um mesmo conjunto, é como se eles 
tivessem uma “‘substância’ produzida por sua união” (Esposito, 2012, p. 22).
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      Contudo, insiste esse autor (2012, p. 25) “em todas as línguas neolatinas, e não 
somente nelas, ‘comum’ (commun, comune, common, kommun) é o que não é próprio, 
começando ali, onde o próprio termina”.

Esposito lembra que o “próprio” está ligado diretamente à propriedade, ao 
proprietário, isto é, à posse de algo, de um patrimônio. Já o “comum” aponta 
rigorosamente para o seu oposto, para aquilo que é de mais de um, que é de 
muitos, que remete ao público, que é de todos e para todos, sem ser o patrimônio 
de um ou de alguns.

Em resumo, se o “comum” de comunidade for associado ao “próprio” termi-
nará por apagar o munus, que são os deveres. Assim, sem os deveres, sem os ônus 
e sem as doações serão sufocados e impedidos. As funções e as obrigações que 
todos temos nos implicam e nos entrelaçam, de forma rigorosa, como membros 
da comunidade, em um compromisso inabalável, em uma retribuição fraterna e 
gratuita, em uma obrigação de fazer sem esperar retorno. Ao participar da commu-
nitas estamos implicados no ônus da retribuição, “seja em forma de bens ou em 
forma de serviços (officium)” (Esposito, 2012, p. 27).

Desse modo, a comunidade se realiza como experiência histórica nas relações 
sociais, no cum, no estar juntos, todos nós como doadores e donatários, personagens 
do mesmo Ser, sem a possibilidade de separação entre essas duas tarefas. Assim, 
nesse tipo de comunidade não existe o Eu nem o Outro, apenas o Nós. Somos 
a communitas, uma experiência comunitária de “reciprocidade, ou ‘mutualidade’ 
(munus-mutuus), de um dar que determina entre o um e o outro um compromisso, 
e digamos também um juramento, comum” (Esposito, 2012, p. 28-29).

No entanto, esse filósofo percebe que uma communitas plena pode sufocar a 
subjetividade, tornando-se um organismo totalitário. Como conceber um agrupa-
mento social na lógica de uma reciprocidade fraterna sem o reconhecimento do 
sujeito e da subjetividade que o compõe? Não será a reunião de partes que forma-
rá o todo? Onde estarão as partes na comunidade? É aqui que Esposito (2005) 
encontra transitando de forma obrigatória na communitas a sua própria condição 
dialética: a immunitas.

Enquanto os sujeitos communis têm deveres a desempenhar, os immunis se 
sentem desobrigados, “dispensados da dívida que os une uns aos outros, estão 
liberados do contato que ameaça a sua identidade e sua individualidade, e de 
possibilidades que os exponham a um possível conflito com o seu vizinho” (Paiva, 
2012, p. 73). Essa discussão leva a refletir que a comunidade, além da tensão 
global/local, vai também enfrentar as tensões entre o communis e o immunis. 
    No primeiro capítulo deste livro, discuti que as forças que atuam no 
sentido da globalização agem contra a comunidade e afastam o Outro. 
Também mostrei a existência de outras forças que reivindicam a identidade 
local, com o reforço de fronteiras para impedirem a aproximação do Outro.      
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Além disso, as tensões também estão no centro da própria comunidade, com 
pressões que buscam manipular sua ideia, enquadrar a sua realização e dar sua 
direção, ou mesmo, decretar o seu fim.

A lusofonia poderá ter um papel immunitas caso não permita desnudar as 
amarrações sócio-históricas que envolvem constitutivamente os povos da CPLP, 
estando fechada em países, com portas e janelas cerradas ao Outro. Todavia, ao 
contrário, reconhecida e experimentada como uma communitas, a lusofonia pode 
fazer emergir os vínculos tão profundos entre nós que ficarão visíveis as dívidas 
históricas ainda não pagas, as inúmeras obrigações a cumprir, os deveres recípro-
cos a serem realizados como comunidade. Talvez por isso, o termo e as temáticas 
em torno da lusofonia ainda guardam inúmeras tensões visíveis e invisíveis dentro 
dos próprios países e das regiões da CPLP.

É preciso avançar e passar a compreender que vivemos em lusofonias, no 
plural. É preciso superar a ideia de uma comunidade vista tão somente como 
entidade institucional e que fala em português, em uma perspectiva linguística, 
porque isso oculta a possibilidade de construção de uma communitas em que o 
comum entre nós é a ausência, a dívida histórica ainda não quitada, e que exige 
amor, diálogo, compromisso e partilhas.

Lusofonias e os obstáculos para a comunidade

Apesar da língua portuguesa ter uma certidão de nascimento europeia, na prática 
ela se revelou, além de lusa, também angolana, cabo-verdiana, guineense, guinéu-
equatoriana, moçambicana, são-tomense, brasileira, timorense, galega, indiana, 
etc. É essa condição espraiada, diversa e incontrolável que não permite a sua 
homogeneização e o estabelecimento de um padrão fixo e limitado por fronteiras 
geográficas e identitárias.

Ao observar por esse ângulo, proponho que um primeiro passo para que os 
povos lusófonos possam se constituir em communitas é não permitir que esse 
marco de partida e de uma ilusória unidade linguística possam ser entendidos 
como uma essência viciada a justificar, por si só, uma comunidade. É preciso 
perceber e reconhecer que os países e as regiões atravessadas pela língua portu-
guesa se constituem em um espaço privilegiado para a experiência comunitária, 
não em razão somente dessa língua, mas das outras línguas, culturas e histórias 
constitutivas e entrelaçadas entre todos nós, os seus povos.

É essa qualidade histórica profundamente misturada que impulsiona, 
obrigatoriamente, para uma reflexão sobre as obrigações, as dívidas e os deveres 
que todos têm entre todos. Em outras palavras, as atuais condições sociais, 
políticas, culturais, construídas historicamente entre os povos da CPLP são
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como um combustível para que a comunidade dos países de língua portuguesa 
possa ser pensada e experimentada como communitas. Entretanto, volto a reforçar 
que, em razão da profunda diversidade que nos constitui, esse percurso pelas 
lusofonias precisa ultrapassar os limites do idioma burocrático e das fronteiras 
geográficas e identitárias.

O português Eduardo Lourenço (2001, p. 111) afirma que “o imaginário 
lusófono tornou-se, definitivamente, o da pluralidade e da diferença e é através 
dessa evidência que nos cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a confra-
ternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, cuja unidade utópica, no 
sentido da partilha comum, só pode existir pelo conhecimento cada vez mais sério 
e profundo, assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença”.

Não custa relembrar que a ideia geral de uma lusofonia enquanto pensamen-
to, um modo de perceber e ser, e de institucionalização surge como uma forma 
de Portugal reforçar as suas ações imperiais junto às colônias na África e na Ásia, 
e na ex-colônia brasileira. Tinha-se o “mundo que o português criou” e essa ideia 
precisava de uma amarração de controle. A lusofonia nasceu, nesse aspecto, como 
um modo de imposição para dar sentido ao mundo lusófono, e a língua, nesse 
jogo, sempre foi o legado e o “orgulho” para essa unidade forçada.

Na prática, a exaltação ilusória de uma única língua como propriedade de uma 
comunidade, em certa medida, dava roupas novas ao velho império, reatualizan-
do a “missão civilizadora”. O Brasil foi fabricado nesse processo, nessa narrativa 
colonial portuguesa como o exemplo que justificava a manutenção dos controles 
neocoloniais sobre África. Com a apologia do “mundo lusófono”, do “mundo que 
o português criou”, Portugal buscava negar, no dizer de Rosa Cabecinhas e Luís 
Cunha (2003, p. 166), a sua “pequenez europeia”.

A partir dos anos 1950, o projeto desse tipo de lusofonia ganhou outro tom. 
As colônias portuguesas na África passavam por intensas lutas de independência, 
as quais a narrativa oficial chamou de “guerras coloniais”. Portugal manteve o 
controle de suas áreas, mas alterou a retórica sobre essa dominação. “Em 1951 
foram abolidas as designações de ‘império colonial’ e de ‘colônias’, até então uti-
lizadas nos textos oficiais, sendo substituídas por ‘ultramar’ e ‘províncias 
ultramarinas’” (Cabecinhas & Cunha, 2003, p. 174). A ideia era retirar o peso 
da violência do império e passar uma sensação do “único Portugal” que unia o 
Minho, no Norte do país até o Timor-Leste, na Ásia.

Nos anos 1960, a ditadura portuguesa já se revelava anacrônica e os controles 
sobre as colônias africanas, ou como nomeava Portugal, as “províncias ultramari-
nas”, não estavam mais funcionando como antes. As lutas pelas independências 
foram intensificadas e resultaram em conquistas nos anos seguintes. Entretan-
to, independentemente dos caminhos adotados pelas ex-colônias portuguesas na 
África, a ideia de uma lusofonia europeia, como um modo ideológico e pedagógi-
co, já tinha deixado profundas raízes nos países dominados por conta da assimi-
lação cultural. 
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    Mesmo em África, nos novos países que surgiam em razão da libertação e 
independência, a lógica imperial se mantinha, principalmente na busca por 
apagar o Outro, negro e pobre. É por isso que muitas elites nacionais africanas que 
assumiram o comando dos países, depois da independência, sentiam-se como se 
europeias fossem e mantiveram as lógicas identitárias de dominação.

O idioma português nas novas nações, ex-colônias portuguesas, tornou-se 
a língua dos governos, dos negócios e não da maioria da população, em muitos 
casos, até como uma forma de resistência. O reflexo desse processo, do ponto de 
vista da comunidade dos países que falam em português na África, Ásia e no Bra-
sil é um frágil ajuntamento, movido por algum esforço institucional e alimentado 
por uma ilusória unidade linguística.

A lusofonia oficial, nesse ponto, até ganhou algum espaço no regime de 
visibilização para fornecer as bases imaginárias de uma comunidade. Todavia, 
grande parte da motivação para se recorrer à lusofonia gira em torno de uma 
espécie de festa literária, da linguística, de uma cultura que não ilumina bem as 
diversidades culturais de seus povos, principalmente as histórias entrecruzadas e 
constitutivas entre nós. A lusofonia do andar de cima desvia ou torna invisíveis as 
desigualdades sociais, econômicas, políticas, principalmente as dívidas ainda não 
quitadas entre nós, povos da CPLP. É aqui que a lusofonia se afasta fortemente 
das condições para uma experiência comunitária.

Mesmo assimiladas, as lusofonias nos países colonizados ficam aprisionadas, 
como um Outro afastado das fronteiras da suposta civilização. “Enquanto aos 
portugueses são abertos todos os caminhos e diluídas todas as fronteiras, aos 
outros (os negros) é destinado um papel específico num lugar com fronteiras 
bem delimitadas” (Cabecinhas, 2002, p. 98). Assim, “a descolonização não estará 
completa enquanto perdurarem visões do mundo profundamente eurocêntricas” 
(Cabecinhas, 2002, p. 173). Também Maria Manuel Baptista (2006, p. 24) 
observa que a lusofonia assinala para Portugal “um lugar de ‘não reflexão’, de ‘não 
conhecimento’, e sobretudo de ‘não-reconhecimento’, quer de si próprio, quer do 
outro”.
      De alguma forma, esse também é o entendimento de Lourenço ao criticar 
a utilização da lusofonia como a nostalgia imperial, o “mapa cor-de-rosa” de 
Portugal, em que todos os “impérios podem ser inscritos, invisíveis e até ridículos 
para quem nos vê de fora, mas brilhando para nós como uma chama no átrio da 
nossa alma” (Lourenço, 2001, p. 179). Esse autor admite até como natural que 
essa ficção lusófona se manifeste em Portugal, revelando uma busca simbólica 
“à procura de si mesmo através dos outros e dos outros através de si mesmo” 
(Lourenço, 2001, p. 111-112).

É preciso reconhecer os obstáculos em torno de uma lusofonia que não 
permitem que avancemos para uma experiência communitas. Essas fronteiras 
erguidas nos mantêm apartados de nós mesmos, povos constituídos historicamente 
por identidades diversas e, ao mesmo tempo, comuns.
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É fundamental analisar essas forças centrípetas, principalmente dentro da 
própria órbita da lusofonia e que agem em sentido contrário da communitas. 
Refiro-me à existência dialética da immunitas. Enquanto a primeira implica todos 
ao dever, à obrigação, à dívida, à partilha recíproca, a segunda tem sentido contrário, 
de isenção, imunidade, desobrigação para com o Outro e para com todos.

A ação das forças imunitárias

Os povos que falam em português apresentam extraordinárias condições 
históricas e identitárias para que se reconheçam como comunidade. Todavia, a 
ideia de comum que poderia construir uma suposta unidade lusófona supera a 
lógica institucional. Por isso, trato da possibilidade de realizar uma experiência 
communitas, de ir sendo feita uma comunidade iluminada pelas diversas 
lusofonias  e que se baseia em dívidas e obrigações recíprocas entre todos os 
seus membros.

Na medida em que reconheço a possibilidade de uma experiência commu-
nitas também passo a acolher o seu par dialético, a condição immunitas, ambos 
no mesmo objeto.

De um lado existe aquele que busca viver a ideia de comunidade como uma 
construção coletiva, de um amplo dever partilhado entre seus membros, um 
sujeito que podemos chamar de comunitário. Nele mesmo existem forças que o 
fazem se sentir desobrigado, isento, que não assume qualquer ônus, dívida, que 
não cultiva nenhum sentimento de solidariedade, que não se sente obrigado à 
doação recíproca. O sujeito é, então, atravessado ao mesmo tempo, por forças 
communitas e immunitas, essas últimas, diferentemente do comunitário, levam 
o indivíduo a se proteger, a estabelecer distância e a eliminar o Outro. Em re-
sumo, “communitas está ligada ao sacrifício de uma compensação, enquanto a 
immunitas implica no benefício da dispensa” (Esposito, 2012, p. 30).

Em um trabalho específico sobre a condição immunitas, Esposito (2005) 
afirma que nem ela nem a communitas podem ser julgadas às pressas, por meio 
da moralidade, do bem e do mal, e não devem ser associadas aos contrastes 
positivo e negativo. Uma é o fundo da outra, uma é o objeto da outra e vice-versa. 
“Em última instância, a imunidade é o limite interno que corta a comunidade 
dobrando-a sobre si própria em uma forma que resulta às vezes constitutivas e 
destitutivas” (Esposito, 2005, p. 19).
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    Ao considerar, em parte, a importância da immunitas, posso dizer que se a 
communitas fosse total e plena, sem qualquer freio, sem forças opostas a lhe 
apresentarem contradições, tornar-se-ia uma experiência totalitária em que a 
subjetividade seria sufocada e anulada. Assim, o immunitas, em certo modo, tem 
até uma função importante neste jogo de forças na medida em que coloca em 
tensão a própria ideia de comunidade, de modo que a communitas não pareça e 
nem se realize como absoluta e aniquile o indivíduo.

No entanto, a depender dos contextos e das forças políticas em disputa, das 
relações sociais que estão em jogo, dos vários interesses econômicos, a ênfase para 
a immunitas poderá ser muito mais iluminada e infinitamente maior. Como as 
tensões são assimétricas, isso é perfeitamente plausível. Ou seja, pode-se ter uma 
experiência subjetiva, o Eu inflado, o indivíduo imune, desobrigado e que vai agir 
para sufocar, impedir e destruir quaisquer possibilidades para a communitas, para 
a experiência comunitária.

Veja o que acontece em boa parte do mundo globalizado. Os exemplos são 
cada vez mais nítidos de xenofobia, racismo, levantamento de muros e cercas, 
escravização de imigrantes, assassinatos nas travessias de oceanos, medidas de 
proteção contra os pobres, o crescimento de partidos e movimentos fascistas. 
Ora, tudo isso é parte de uma cultura profunda e majoritariamente imunitária. O 
sujeito immunis está em alta e as forças immunitas apresentam um transitar que 
parece seguro em meio a toda lógica global.

A ideia de um indivíduo-mundo, sem quaisquer amarras locais e nacionais, 
aquele que acredita ter o mundo ao alcance das mãos, e que o sucesso é obra tão 
somente do seu esforço pessoal – cada um por si – constitui a condição privilegia-
da para a vivência imunitária. O indivíduo, imaginariamente globalizado, sente-se 
plenamente desobrigado para com o Outro e até com os seus próprios pares. Ele 
não tem qualquer sentido de dívida, de responsabilidade nem para com os mes-
mos, aqueles que parecem iguais a ele, estando desligado de “todo laço social, de 
todo vínculo natural, de toda lei em comum” (Esposito, 2012, p. 43).

Percebe-se, assim, que na lógica da globalização as forças immunitas estão 
bem à mostra, mas elas também estão presentes naqueles movimentos políticos 
que usam da retórica patriótica, xenófoba, de resgate das velhas tradições, das 
identidades nacionais, da fabricação de pertenças a partir da exclusão e da expulsão 
do Outro, do inimigo eterno. Nesses casos, os immunis surgem quando defendem 
que são apenas os nacionais, os homens brancos e heterossexuais, os que são os 
únicos e verdadeiros donos da história, sem a menor possibilidade de aceitar as 
diferenças, os laços históricos e a fraternidade.

Esses grupos político-identitários, geralmente de direta e de extrema-direi-
ta, são assumidamente immunitas porque as suas principais bases de ação são de 
afastamento, de combate e de eliminação de Outro, do imigrante, do negro, do 
homossexual, do islâmico, das mulheres, de povos que também os constituem e 
que ocupam os mesmos espaços que eles. Essas forças e organizações imunitárias 
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não agem diretamente contra a ideia de uma comunidade em si, mas deformam 
completamente o seu conceito, transformando-a em uma fortaleza militar que 
acolhe e protege os seus, os puros, expulsando e eliminando os impuros, apagando 
qualquer vínculo social, político, cultural e histórico que os aproximem do Outro.

Por isso, percebo o indicativo de dois modos de ênfase das forças immunitas 
agindo sobre a experiência communitas: um, que é majoritário, voltado à globalização, 
de um cidadão do mundo desligado e desobrigado com a comunidade; e outro, 
em crescimento e consolidação, que busca uma ilusória segurança identitária em 
grupos fechados, nacionalizados, com retóricas e práticas xenófobas, classistas e 
racistas, em que a desobrigação com o Outro se manifesta em uma cultura do ódio 
e da violência contra a diferença.

Como a comunicação social, as mídias e o jornalismo participam dessa ten-
são dialética entre communitas e immunitas? Na comunidade lusófona prevalecem 
forças para o seu reconhecimento e vivência communitas ou ela está regida pelas 
ações immunitas?

As mídias contra a experiência communitas

De saída, proponho a seguinte pergunta: as indicações de mundo que aparecem 
nas notícias cotidianas nos encaminham para o “sacrifício” de um compromisso, 
para o assumir de uma dívida para o Outro, levam-nos para a experiência de uma 
communitas? Ou elas estimulam e reforçam as forças immunitas, da desobrigação, 
da isenção, tanto na lógica da globalização quanto dos grupos identitários 
xenófobos?

Seja nos marcos do mundo globalizado seja na ilusão das velhas identida-
des nacionais, as ações immunitas buscam impedir a experiência comunitária. 
Elas são concretas e vivas entre nós. Um desses lugares, isto é, um ambiente 
onde as forças immunitas parecem transitar, e com folga, é o campo das mídias.

Faz-se necessário relembrar que as mídias nascem vinculadas aos interesses 
da economia e da política. Elas surgem como folhas impressas, meios 
informativos de uma burguesia mercantil no século XIII. Percebida como ação 
estratégica para o exercício de poder pelo Estado, a imprensa passou a ser uma 
peça importante para dar sentido à “comunidade imaginada”, à ideia de nação, 
e que se desenvolveu a partir da esteira das “descobertas” do mundo novo. As 
mídias agem com outros atores políticos e sociais para dar forma ao mundo na 
lógica dos interesses políticos e econômicos.
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As práticas mercantis, imperialistas e colonialistas que marcam as histórias 
dos lugares lusófonos são profundamente desagregadoras dos povos que falariam 
em português. A lógica das invasões em África e na América consistia em agir na 
separação dos índios e na destruição de suas nações, o mesmo ocorrendo com os 
negros capturados, escravizados e apartados dos núcleos grupais e familiares. A 
notícia da existência de quilombos, por exemplo, produzia uma mobilização de 
guerra para o arrasamento dessas organizações comunitárias.

Concretamente, tem-se no processo histórico o desenvolvimento de um valor 
social lusófono que é contrário à ideia de comunidade. Até as manifestações de 
resistência dos de baixo, dos índios, negros, dos mestiços pobres que, de alguma 
forma, agrupam-se comunitariamente, sempre foram justificativas para ações vio-
lentas e destrutivas dessas populações e suas comunidades. As ações contra as ex-
periências comunitárias nas áreas colonizadas tiveram a concordância, o estímulo 
e o apoio das mídias das metrópoles, das corporações mercantis, da Casa Grande.

No século XVIII, com o desenvolvimento das tecnologias de impressão, a 
abertura de estradas, a melhoria dos correios, as redes de notícias foram ampliadas 
e o jornal passou a ser percebido como um instrumento estratégico, uma mer-
cadoria a auxiliar na organização e no controle das pessoas, uma espécie de guia 
político e moral em cidades que ficaram mais complexas. Afirma Ortiz (2003, p. 
35) que a imprensa era parte do conjunto de “coerção administrativa do Estado”, 
contribuindo na formação das consciências individuais e coletivas.

A partir do século XX, com as mídias eletrônicas, o jornalismo ampliou sua 
presença social, dando a ver, com mais nitidez, um mundo único e a redução drás-
tica do espaço e do tempo. Giddens (2002, p. 12) lembra que a “experiência cana-
lizada pelos meios de comunicação, desde a primeira experiência da escrita, tem 
influenciado tanto a auto-identidade quanto a organização das relações sociais”. 
Para esse autor, as convergências tecnológicas das mídias foram um dos sinais da 
“alta modernidade”.

As mídias acompanham de perto o avanço na integração dos mercados 
globais e a radicalização do capitalismo a atravessar decisivamente as economias  
nacionais. Com isso, elas deslocam suas atenções da comunidade nacionalizada 
para um mundo sem fronteiras, globalizado, moderno, em que o sucesso e a riqueza 
são méritos dos esforços únicos do indivíduo. Os media dão ampla visibilização 
ao modo de vida nos países ricos, tecnológicos, abertos, lugares de liberdade. “Os 
estilos de vida dos mais prósperos são, de uma forma ou de outra, exibidos à vista 
de todos e retratados como dignos de imitação” (Giddens, 2002, p. 184).

Essa intensa visibilização, pelas mídias, da vida dos mais ricos, poderosos, 
globalizados e que devem ser copiados e imitados implica também na reiterada 
visibilização do seu oposto, da vida dos mais pobres, dos hábitos primitivos e 
comunitários, atrasados, doentes, amorais, entregues por opção deles mesmos à 
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corrupção, às ditaduras e aos rituais de feitiçaria. Para iluminar o desejado e o que 
deve ser rejeitado e combatido, as mídias disparam rápidas associações para que 
sejam definidas as nossas pertenças e diferenças identitárias.

No jornalismo, por exemplo, uma das áreas em que essas questões identitárias 
possuem ampla visibilização indicativa, seja para o desejo e imitação, seja para a 
forte rejeição, é a da cobertura internacional. Por meio de seleções e do estabele-
cimento da lógica binária e econômica do mundo (rico versus pobre), os Outros 
ganham materialidade geopolítica e uma exposição pedagógica para as audiências. 
Existe nas mídias uma evidente indicação dos padrões aceitos de pensamento, 
comportamento, consumo, de um modelo identitário a ser buscado e imitado, e 
um Outro a ser permanentemente repelido, combatido e excluído.

Nas mídias, diz Motta (2002, p. 31), “por um lado, vemos refletir-se um 
padrão de vida burguês internacionalizado, expressões de uma sociedade de 
consumo plena, padrões de vida internacionalizada, comportamentos ‘modernos’ 
e vanguardas pós-modernas. […] Por outro lado, vemos expressões culturais 
semibárbaras, a miséria, a fome, o desespero, a tragédia humana, a violência rude,  
o exótico, o estranho, o inexplicável, o grotesco, expressões de nossa selvagem 
exclusão social, da miséria, de grupos marginais e da permanência entre nós de 
uma moral individualista, egoísta e oportunista”.

Fürsich (2016) revela que o jornalismo apresenta reportagens internacionais 
que seguirão as doutrinas das políticas externas dos governos, baseando-se nas 
fontes e nos interesses das elites nacionais e internacionais. João Natali (2004, p. 
32) fala que “a história do jornalismo internacional é de algum modo a história 
dos vencedores”. As maiores e mais poderosas mídias estão alinhadas às lógicas, 
aos pressupostos e aos princípios do capital internacional.

O jornalismo internacional veiculado nas mídias é balizador de como devem 
se comportar os governos diante dos cenários externos. Por exemplo, governos que 
buscam interferir na economia, que se aproximam de países mais periféricos, que 
criam algum tipo de entrave à livre circulação e atuação dos mercados, dos bancos 
e das empresas multinacionais serão alvo de críticas e de campanhas condenatórias 
pelas mídias. 
       Vale destacar que a maior parte da cobertura noticiosa do mundo é alimentada 
por agências de informação que, por sua vez, têm as suas sedes nos países mais 
ricos da Europa e nos Estados Unidos. E o lugar de onde se fala revela muito bem 
os modos de seleção, os conteúdos, as formas e aquele para quem se fala.

As agências de notícias, muitas patrocinadas pelo sistema financeiro mundial, 
distribuem os seus olhares geopolíticos, econômicos, culturais e identitários pelo 
mundo. No Brasil, salvo exceções, tomamos conhecimento sobre a África por 
intermédio das agências que têm suas sedes nos países europeus e nos Estados 
Unidos. As coberturas internacionais no jornalismo “miram apenas as elites 
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cosmopolitas ricas; assim, a diversidade transnacional é produzida como uma 
celebração higienizada da cultura” (Fürsich, 2016, p. 55).

De maneira geral, os media propõem uma narrativa do mundo e, para isso, 
selecionam personagens e buscam determinar seus papéis em uma lógica que 
atenda aos interesses econômicos. A maioria dos atores incluída nessas coberturas 
internacionais configura o padrão de mundo moderno, economicamente rico e 
determinante, o que implica a rigorosa rejeição de quaisquer referências que pos-
sam ser associadas à pobreza, ao “terceiro mundo”, e bem aqui está a comunidade. 
As imagens veiculadas nos media “retratam minorias como diferentes, exóticas, 
especiais, essencializadas ou até anormais. É um imaginário racista estabelecido 
historicamente como literatura e ciência coloniais” (Fürsich, 2016, p. 52-53).

As mídias disparam um conjunto de elementos cotidianos que torna a 
diferença visível para fixá-la como diferença, prendendo-a em sua comunidade, 
fabulando sobre seus perigos e suas ameaças. O jornalismo, como diz Margarethe 
Steinberger (2005), age na manutenção de uma cultura colonial, em que muitas 
notícias são como “vestígios” a denunciar as matrizes históricas da dominação, o 
que faz ressaltar a nítida colonialidade jornalística.

Assim, essa reflexão faz perceber que as grandes mídias estão exercendo im-
portantes forças immunitas. Isso fica mais nítido na lógica da globalização, mas 
também pode ser observado nas retóricas e ações de grupos identitários xenófo-
bos, principalmente localizados nos países desenvolvidos. Nesse caso, as mídias 
indicam narrativas para estimular e justificar o levantamento de muros, a expulsão 
dos imigrantes, a perseguição e a exclusão das diferenças. 

As mídias assumem a condição immunitas na medida em que, tanto na 
globalização quanto nos grupos identitários mais fechados, estão a propor uma 
experiência da desobrigação com o Outro, seja o indivíduo seja a coletividade. As 
mídias ensinam que o sujeito é isento de qualquer dívida para com os seus pares 
e, principalmente, de qualquer responsabilização com a diferença; que o sujeito é 
livre de obrigações que o prendam a uma comunidade.

No próximo capítulo trarei dados de uma pesquisa/investigação e analisarei 
como os dois maiores jornais impressos brasileiros em número de circulação 
nacional, Folha de S. Paulo e O Globo, trataram a CPLP em suas páginas nos 
20 anos dessa comunidade (1996-2016). Esses dois importantes media levaram 
os brasileiros para a experiência de uma communitas ou immunitas em relação à 
CPLP? 
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Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, ou aquilo que al-
guns estudiosos designam como “cultura senhorial”, a sociedade brasileira é 
marcada pela estrutura hierárquica do espaço social que determina a forma 
de uma sociedade fortemente verticalizada em todos os seus aspetos: nela, as 
relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um 
superior, que manda, e um inferior, que obedece. As diferenças e as simetrias 
são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando
-obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de 
direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade.

(Marilena Chauí, Brasil: mito fundador e sociedade autoritária, 2001, p.87)
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Uma lusofonia invisível

Entre os anos de 2014 e 2017, realizei uma longa investigação no Doutoramento 
em Comunicação Social na UFMG, em Belo Horizonte, no Brasil. Estudei 
sobre o jornalismo e seus modos de visibilização e de invisibilização. Interessava-
me, desde sempre, aquilo que as mídias buscam esconder, ocultar, apagar, tornar 
invisível, ir para além do que foi dito e visto, daquilo que está visível.

O objeto que investiguei à luz da tensão visível/invisível foi a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa. Queria saber como o Brasil noticiou a CPLP e 
as temáticas que a envolveram nos 20 anos dessa comunidade. Em outras palavras, 
a lusofonia foi visível ou invisível no Brasil? Se era visível ou se esteve invisível nas 
duas décadas eu buscava saber o porquê. Para essa tarefa escolhi os dois maiores 
jornais brasileiros, O Globo e a Folha de S. Paulo. Eles pertencem a empresas 
diferentes. O primeiro é do Grupo Globo e tem sede no Rio de Janeiro. O segundo 
é do Grupo Folha e sua sede fica em São Paulo. Os dois jornais são editados por 
empresas jornalísticas consolidadas e neles há editoria de notícias internacionais, 
lugar onde poderiam estar as notícias sobre os países da comunidade lusófona.

Essa investigação foi extensa e minuciosa. Era preciso debruçar sobre um 
acervo gigantesco desses dois jornais diários e encontrar as notícias que tratassem 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da lusofonia, dos países lusó-
fonos, das nações lusófonas. As buscas nos acervos ocorreram a partir das edições 
de 1º de janeiro de 1996, seis meses antes da CPLP ter sido oficialmente criada, 
e se estendeu até as edições de 31 de dezembro de 2016, seis meses depois do 
aniversário de 20 anos da CPLP. Cada jornal, no período destas duas décadas, fez 
circular 7.300 edições, com um número quase incalculável de páginas e, principal-
mente, de notícias.

Cataloguei dos acervos as notícias, reportagens, entrevistas e editoriais sobre 
a CPLP. Não considerei nesses jornais as “notinhas” em colunas, os artigos de 
“opinião”, as cartas de leitores e nem os anúncios de publicidade. Minha busca 
era saber como os dois jornais, enquanto lugares para o jornalismo, produziam 
notícias sobre a CPLP em 20 anos.

Depois de vários levantamentos, checagens, correções, retorno às buscas, no-
vas checagens, cheguei a números e dados que revelam e denunciam uma profun-
da invisibilização no Brasil da comunidade lusófona e de todas as temáticas sobre 
ela. Na ótica dos dois maiores jornais brasileiros, o Brasil, a maior nação lusófona 
do mundo, não reconhece sua comunidade. E o mais grave, a rejeita e combate.

No jornal Folha de S.Paulo, o resultado da sondagem foi de somente 80 regis-
tros sobre a comunidade lusófona em 20 anos da CPLP, uma média de apenas 4 
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notas por ano (Gráfico 1). Caso tomasse a publicação de uma notícia da comu-
nidade em dias diferentes, como referência, teríamos 1,09% das 7.300 edições 
da Folha com algum registro sobre a CPLP nas duas décadas. Assim, diante do 
grande volume de edições, páginas e de incalculável quantidade de notícias nesse 
longo período, dificilmente é possível estabelecer alguma memória sobre a CPLP 
para o leitor cotidiano do jornal. Essa profunda inexistência se amplia nas audi-
ências esporádicas.

A investigação em O Globo resultou em apenas 81 registros, uma média 
anual de somente 4,05 notícias (Gráfico 2). Assim como o jornal paulista, O 
Globo também imprimiu, de domingo a domingo, 7.300 edições nesse período. 
Se, hipoteticamente, considerássemos a publicação de uma das notícias sobre 
a CPLP naquele periódico, em dias diferentes nos 20 anos, poderíamos ter, 
aproximadamente, apenas 1,1% do total das edições com algum registro sobre a 
CPLP.

Chamou atenção o baixíssimo número de registros, bem próximo nos dois 
jornais: 80 na Folha de S.Paulo, e 81 em O Globo, o que nos obrigou a redobrar as 
atenções sobre os critérios e refazer algumas vezes esse levantamento. Todavia, 
os números foram confirmados. O não interesse pela comunidade lusófona, pela 

Gráfico 1: Registros na Folha de S.Paulo em 20 anos da CPLP.
Fonte: Acervo do jornal. Elaborado pelo autor.

Gráfico 2: Registros em O Globo em 20 anos da CPLP.
Fonte: Acervo do jornal. Elaborado pelo autor.
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CPLP, foi muito semelhante nos dois jornais (Gráfico 3), mesmo sendo periódicos 
localizados em estados diferentes e que pertencem a grupos editoriais distintos, 
contudo eles estiveram alinhados para a invisibilização da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa.

Além de ter um volume de notícias baixo e próximo, percebi que as frequências 
de registros por ano também são vizinhas, apresentando pequenas variações em 
alguns anos (Gráfico 4 ). Em 1996, quando a CPLP foi oficializada, O Globo 
abriu mais espaço para essa iniciativa do que a Folha de S.Paulo. Naquele ano, o 
jornal carioca trouxe entrevistas e notícias sobre a criação da entidade lusófona. A 
Folha, em 1996, resumiu-se a cobrir a viagem do presidente brasileiro Fernando 
Henrique Cardoso a Lisboa para ao ato de criação da CPLP.

No ano de 2004, os dois jornais aumentaram um pouco a cobertura sobre 
a lusofonia em relação à média de registros dos anos anteriores. A interpretação 
desse dado liga-se ao fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter assumido 
o Governo do Brasil no ano anterior e, em 2004, ter realizado várias viagens pela 
África, principalmente às nações lusófonas. Tanto a Folha quanto O Globo cobriram 
esses eventos, e a CPLP ganhou um pouco de fôlego no governo, entrando nas 
pautas dos jornais em razão da força da fonte primária: o presidente da República.

Gráfico 3: Registros comparativo entre os dois jornais sobre a CPLP.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Gráfico 4 : Comparativo por mês em O Globo e na Folha sobre a CPLP.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.
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      O ano de 2008 registra o maior pico de notícias sobre a comunidade lusófona 
nos jornais brasileiros, inclusive com o mesmo número: 12 em cada. Naquele ano, 
o governo brasileiro assinou o Acordo Ortográfico, o que gerou debates, notícias e 
reportagens sobre as mudanças na escrita no Brasil. Além disso, também em 2008, 
Ramos-Horta, presidente eleito do Timor-Leste, sofreu um atentado e o país 
voltou a ser ameaçado por um golpe. O Timor já aparecia na editoria internacional 
dos dois jornais por conta da luta pela independência e porque houve, inclusive, 
uma grande mobilização de personalidades brasileiras que deram voz à causa 
timorense.

Um dado curioso é que, além de poucos, os registros sobre a comunidade 
lusófona foram publicados de forma concentrada em dias muito próximos. Por 
exemplo, a Folha traz 5 registros sobre a CPLP em 1996, mas todos no mês de 
julho, entre os dias 14 e 18. Antes e depois desses dias, nenhuma notícia, nem no 
mês e nem em todo aquele ano. Em 2009, o mesmo jornal noticiou a CPLP 6 
vezes: 3 em janeiro e 3 em março. Em O Globo, temos 5 registros em 2000, sendo 
2 em abril e 3 em julho. Essa concentração em alguns dias também ocorreu com 
uma significativa semelhança entre os jornais.

Ainda sobre os meses, o pico de frequência dos registros ocorreu em julho e 
isso tem explicação: aquele mês é o da institucionalização da CPLP e a maioria 
das atividades oficiais dessa entidade sempre foi realizada em julho, até como uma 
forma de lembrá-la. Isso ainda implicou em viagens dos presidentes brasileiros 
para participarem das conferências e de outros eventos, atraindo a cobertura jor-
nalística. E aqui está um traço marcante nas notícias sobre a CPLP no Brasil: a 
dependência do envolvimento direto dos presidentes.

Realizadas essas primeiras constatações sobre uma lusofonia invisível no 
Brasil, surgiram três dúvidas:
 1) Será que outras organizações internacionais, similares à comunidade  
lusófona, receberam dos dois jornais o mesmo tratamento que a CPLP recebeu?
 2) Será que houve algum esforço institucional do governo brasileiro para 
que essa comunidade fosse destacada, mas os dois jornais não quiseram noticiar?
 3) Será que a CPLP não produziu nenhuma agenda, não se comunicou, 
o que dificultou a cobertura de suas ações pelos jornais brasileiros?

Esses questionamentos foram objeto de novas investigações sobre a 
invisibilização da comunidade lusófona no Brasil, o que veremos a seguir.
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O Brasil não reconhece a CPLP

Os números sobre os registros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
em terras brasileiras denunciam a sua quase que completa invisibilização. Nos dois 
maiores jornais nacionais, Folha de S.Paulo e O Globo, a CPLP não existiu nos 20 
anos, desde quando foi criada em 1996 até 2016. As notícias sobre a lusofonia e as 
nações lusófonas no Brasil foram tão raras, em média 4 por ano, que é impossível 
fazer algum tipo de memória sobre o que é CPLP.

Ao constatar, com números, essa invisibilização, algumas questões surgiram: 
Outras organizações internacionais, similares à CPLP, receberam desses mesmos 
jornais brasileiros o tratamento que a comunidade lusófona recebeu? Será que 
houve esforço institucional do Governo do Brasil para que essa comunidade fosse 
agendada/vista, mas os jornais não quiseram ver? E, por fim, será que a CPLP não 
produziu eventos, atividades relevantes, ou não os comunicou, o que dificultou a 
divulgação pelos jornais brasileiros?

O Brasil é membro de várias entidades internacionais. Escolhi duas para 
comparar com os registros da CPLP: o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e 
o bloco “Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul” (BRICS). Usei o mesmo 
sistema de busca de notícias nos acervos da Folha de S.Paulo e de O Globo. Coletei 
registros do Mercosul e do BRICS também no mesmo período do que foi feito 
com a CPLP (janeiro de 1996 a dezembro de 2016), mesmo sabendo que o 
Mercosul foi criado em 1991, e os BRICS em 2008.

Os resultados mostraram que O Globo trouxe 33.548 notícias referentes aos 
BRICS e 29.130 sobre o Mercosul (Gráfico 5 ). Na Folha, o resultado foi de 
12.967 registros para tratar do Mercosul e os BRICS obtiveram naquele jornal 
2.175 notícias. Nesse mesmo período de 20 anos, lembro que foram encontrados 
somente 80 registros na Folha sobre a CPLP e 81 em O Globo sobre a comunidade 
lusófona. Em resumo, também em relação às outras organizações internacionais, 
a CPLP não existiu.

Gráfico 5 : Comparativo entre CPLP, Mercosul e BRICS
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

BRICS MERCOSUL CPLP
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Imagem 2: Página do site do MRE do Brasil e a localização da CPLP.
Fonte: Recorte do site do MRE (www.itamaraty.gov.br) em 20/07/2016.

Como podemos perceber, a comunidade lusófona divide espaço no site com 
organizações como: BRICS, Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul 

Não é objetivo aqui discutir a ação política e as agendas jornalísticas que 
envolveram Mercosul e BRICS nas últimas duas décadas, além de não entrar nas 
motivações geoeconômicas dessas organizações e do Governo do Brasil. Os dados 
foram apresentados apenas para revelar que os dois maiores jornais realizaram 
coberturas internacionais, acompanham as “relações externas” do Brasil, e que o 
Mercosul e os BRICS obtiveram muito mais anotações do que a CPLP. Estou a 
tratar de uma invisibilização construída em torno da comunidade lusófona, uma 
opção histórico-identitária lastreada por valores políticos desses dois jornais da 
elite brasileira.

A segunda dúvida é a que trata da atenção direta do Governo do Brasil para 
com a CPLP. Governos e outras grandes organizações públicas e privadas, e até 
personalidades, são fontes importantes de informação para as mídias. Elas bus-
cam se constituir assim e, por isso, produzem visibilidades. Os presidentes da 
República, por exemplo, são fontes primárias de informações. Um bom esforço 
informativo de governos – sem falar em publicidade paga – resulta em maiores 
possibilidades de aproveitamento de notícias favoráveis nas mídias. Governos e 
personalidades conseguem pautar, agendar e inserir questões nas mídias.

O governo brasileiro tem suas assessorias de comunicação social que produzem 
material para os jornais e demais mídias. Contudo, ao buscar no site do Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil (MRE), pasta governamental que detém a 
grande maioria dos registros sobre os contatos e relações internacionais, percebi 
que a CPLP é classificada como um “mecanismo inter-regional” (Imagem 2).
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(IBAS), Cúpula América do Sul – África (ASA), Cúpula América do Sul – 
Países Árabes (ASPA), Fórum de Cooperação América Latina – Ásia do Leste 
(FOCALAL), Conferência Ibero-Americana, União Africana (UA), Liga dos 
Estados Árabes (LEA) e Aliança de Civilizações.

A CPLP, a única “comunidade” como “mecanismo inter-regional”, tem um 
espaço diminuto, quase invisível, com raras informações e quase nenhuma notícia 
sobre ela no site do governo brasileiro nos últimos anos. Existe uma outra comu-
nidade, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), 
mas ela está localizada no setor de “integração regional”. Em resumo, não há es-
paço para a CPLP nas estruturas de comunicação do Governo do Brasil, o que 
revela um profundo não reconhecimento dessa comunidade, isto é, não é uma 
comunidade que se exercita, que se partilha, que se vive.

E, por fim, a última questão. A entidade CPLP, que tem sede física em 
Lisboa, tem um site com o qual busca destacar as suas atividades. Ela produz 
uma série de ações importantes de comunicação, mas, a nosso ver, acabam por ser 
limitadas em razão de uma pequena equipe e poucos recursos financeiros. Mesmo 
com essas dificuldades, há um significativo esforço de divulgação das ações da 
CPLP. Quando essa entidade completou 18 anos, por exemplo, foi produzido 
um documento em que estão listadas as principais atividades dessa organização, 
ano a ano. Como o Brasil comandou a CPLP nos anos 2001 a 2002, realizei uma 
comparação das ações oficiais dessa entidade nesses dois anos com os registros 
sobre ela nesse mesmo período nas páginas da Folha de S.Paulo e de O Globo 
(Gráfico 6 ).

Gráfico 6 : Comparativo de atividades da CPLP em O Globo e na Folha.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Em 2001, os números de atividades relevantes da CPLP foram 12. Na Folha 
de S.Paulo, naquele ano, foram identificados somente 3 registros e, em O Globo, 2. 
No ano seguinte, a comunidade teve 18 registros sobre grandes ações, porém os

O Globo Folha de S. Paulo CPLP
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jornais apenas trouxeram 3 pequenas notícias em O Globo e 2 na Folha, em todo 
o ano de 2002. Essa discrepância é maior ao se observarem quais atos a entidade 
fez e quais as notícias foram publicadas nos jornais no mesmo período. Em 2001, 
por exemplo, foi realizada uma conferência de ministros do ambiente da CPLP, 
outra dos ministros da defesa, e outra sobre educação. Naquele ano registrou-se 
também um encontro lusófono do ensino superior, um fórum de escritores em 
língua portuguesa, as eleições em Timor-Leste com missão da CPLP, além de 
outras ações. Esses são acontecimentos noticiáveis em uma comunidade, onde 
existem deliberações que podem ser objeto de debates. Entretanto, nem a Folha de 
S.Paulo nem O Globo trataram desses eventos e temas.

Essa investigação sobre os registros da comunidade lusófona no Brasil 
possibilitou ter a dimensão material que denuncia mais o que não foi publicado 
do que aquilo divulgado, isto é, os poucos registros são a prova material da 
profunda invisibilização da CPLP no Brasil. Além disso, a comparação entre a 
comunidade lusófona com outras entidades internacionais e as “comunicações” 
do governo brasileiro e da própria CPLP ajuda a pensar sobre esse processo de 
construção de uma CPLP invisível. Não há uma invisibilização fruto apenas de 
opções jornalísticas, mas um apagamento, um não reconhecimento articulado que 
envolve também outros atores.

O fato é que o Brasil, a maior nação lusófona do mundo, não reconhece a sua 
comunidade e busca ocultar e apagar quaisquer traços de identidade com os demais 
povos de língua portuguesa. Essa última constatação exige mais aprofundamento. 
Proponho avançar um pouco mais e tentar descobrir o porquê dessa opção em 
silenciar, em impor uma invisibilização da CPLP no Brasil. Para isso, vou mexer, 
vasculhar, investigar sobre o pouco que foi divulgado, quais as temáticas, como 
foram as abordagens, o que se disse sobre essa comunidade no Brasil. Aposto 
que o dito e o visto sobre ela podem relevar o porquê de tantos silenciamentos e 
invisibilizações.

A parte visível da comunidade lusófona

Depois de provar, com dados, que a comunidade lusófona esteve praticamente 
invisível no Brasil nos primeiros 20 anos da CPLP, passei a investigar sobre o pouco 
que escapou e foi divulgado nessas duas décadas nos jornais O Globo e Folha de 
S.Paulo, os dois maiores periódicos brasileiros. Fui buscar quais foram as temáticas, 
as abordagens, o que se disse sobre essa comunidade no Brasil. Acreditava que 
vasculhar poucas notícias sobre a CPLP poderia ajudar a compreender o porquê
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de tantos silenciamentos e invisibilizações em torno da comunidade lusófona no 
Brasil. E ajudou muito! 

De forma didática, dividi os poucos registros na Folha de S.Paulo e em O Globo 
em dois blocos de notícias: no primeiro, tratei das personagens dos presidentes da 
República do Brasil que tiveram papel noticioso em torno da CPLP, mas busquei 
também registros sobre os presidentes dos demais países dessa comunidade. No 
segundo bloco, reuni as temáticas gerais apresentadas para fazer falar e fazer mos-
trar as lusofonias no Brasil. Os temas foram divididos em Acordos Institucionais, 
Conflitos e Cultura.

Nos primeiros 20 anos da CPLP, os presidentes brasileiros foram Fernando 
Henrique, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Em todo esse período 
encontramos registros com presidentes e/ou primeiros-ministros de Portugal, do 
Timor-Leste, de Moçambique e de Cabo Verde.

Sobre esse primeiro bloco, as notícias da CPLP e a presença dos presidentes 
resultaram em 26 registros na Folha de S.Paulo, sendo 7 com Fernando Henrique 
Cardoso e 14 com Luís Inácio Lula da Silva. Em O Globo, o volume total de 
menções sobre os presidentes dos países da CPLP foi de 22, e esses dois presi-
dentes brasileiros que citei tiveram 5 e 7 menções nesse jornal, respectivamente. 
Os demais registros foram distribuídos entre os outros mandatários lusófonos 
(Gráfico 7 ).

Gráfico 7 : Comparativo de presidentes das nações lusófonas
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Folha de S. Paulo O Globo
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Os dados revelam que na Folha de S.Paulo, a “presença” de Lula associada à 
comunidade lusófona foi o dobro da verificada com Fernando Henrique. Em O 
Globo, a diferença entre os dois foi pequena, mas com leve vantagem para Lula. 
Nesse levantamento, chama atenção a ausência de registros com a presidenta Dil-
ma Rousseff. Ela esteve no poder por cinco anos e oito meses e não há nenhuma 
notícia do seu envolvimento direto com as temáticas dos países lusófonos. Em 
2016, encontrei um único registro de Michel Temer em razão de uma conferência 
da CPLP em Brasília.

Ressalto a presença significativa, em O Globo, dos presidentes e/ou dos pri-
meiros-ministros de Portugal. Eles tiveram o mesmo número de notícias que o 
presidente Lula. Os dois jornais também publicaram entrevistas com Joaquim 
Chissano, de Moçambique, e com Ramos-Horta, de Timor-Leste. O Globo trou-
xe ainda uma minúscula entrevista com José Maria Neves, primeiro-ministro de 
Cabo Verde. Em resumo, sobre os presidentes “estrangeiros”, na Folha foram 4 
registros, sendo 2 de Portugal. Em O Globo, 10, sendo 7 deles portugueses, o que 
revela clara predominância europeia na escolha de quem devia falar sobre a co-
munidade.
 No segundo bloco de investigação, passei a considerar os registros dos Temas 
Gerais da CPLP. Nele, tanto na Folha de S.Paulo quanto em O Globo, a categoria 
Acordos Institucionais foi a que abrigou as maiores quantidades de registros. A 
investigação apontou que 74% dos registros sobre os Acordos Institucionais trata-
ram apenas do acordo ortográfico. Existem outras pequenas notícias sobre convê-
nios nas áreas de educação, saúde, segurança e informática, mas as predominantes 
foram sobre as tentativas de unificação da escrita no espaço lusófono (Gráfico 8 ).

Importante ressaltar que, em algumas notícias na categoria Cultura, o acordo 
ortográfico também foi citado, mas sem predominância narrativa. Outra constata-
ção é que quando a investigação buscava pela palavra-chave “Lusofonia” os regis-
tros nos dois jornais remetiam sempre para as notícias das temáticas culturais. 
Ou seja, não existe uma associação nítida e direta entre lusofonia e CPLP. A

Gráfico 8 : Comparativo de temáticas da CPLP em O Globo e na Folha.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Folha de S. Paulo O Globo

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   77 24/02/2021   09:39:22



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

068

Gráfico 9 : Registros por local de publicação em O Globo.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Na Folha de S.Paulo, a localização dos registros segue uma ordem pontualmente 
inversa à de O Globo. Nesse jornal, a predominância está na cobertura nacional 
e que, geralmente, envolveu os presidentes do Brasil (Gráfico 10 ). Os Acordos 
Institucionais da CPLP acabaram seguindo para a editoria de Cotidiano; os 
Conflitos para Mundo, e os cadernos Ilustrada e Mais abrigaram as temáticas da 
Cultura. Existem 3 registros de economia (Mercado) e um único editorial em que

entidade, com essa sigla, apareceu quase sempre vinculada aos Acordos Institucio-
nais e aos conflitos na comunidade. 

Nesse último tópico podem ser vistas notícias sobre golpes ou tentativas em 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, além de registros de corrupção e de ditadura 
em Angola e Guiné-Equatorial. Destacou-se também nesse período as notícias 
sobre a luta pela independência de Timor Leste.

Ao avançar sobre os dados nos jornais, averiguei em que editorias essas notí-
cias foram publicadas nos 20 anos da CPLP. Em O Globo, a maioria foi parar na 
cobertura internacional, na editoria de O Mundo, especialmente quando as suas 
temáticas trataram de conflitos (Gráfico 9 ). Na sequência, nesse mesmo jornal, 
existem os registros dos presidentes da República e dos Acordos Institucionais. 
Na editoria do Segundo Caderno e no encarte Prosa & Verso estiveram todas as 
notícias culturais e, quando juntas, elas superaram o volume inserido na editoria 
de O País, onde geralmente os presidentes da República foram os protagonistas. 
Do ponto de vista da editoria de Economia, a CPLP não teve qualquer atenção de 
O Globo. Além disso, o jornal dedicou, em duas décadas, um editorial e, nele, tratou 
das relações diplomáticas Brasil/África, condenando-as duramente.

O Globo
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Gráfico 11: Comparativo de “assinaturas” das notícias nos jornais
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

Gráfico 10 : Registros por local de publicação na Folha de S.Paulo.
Fonte: Acervo dos jornais. Elaborado pelo autor.

a Folha critica os esforços do Brasil em colocar em prática a reforma ortográfica 
sem esperar pelo “aval” de Portugal.

Para finalizar a apresentação do que foi coletado nessa investigação, verifiquei 
sobre as assinaturas desses registros nos dois jornais. A ideia era saber se as agências 
internacionais de notícias colaboraram decisivamente ou não, nas informações em 
O Globo e na Folha de S.Paulo sobre a CPLP. Em outras palavras, busquei apurar 
em que medida as agências europeias e estadunidenses noticiaram os países da 
comunidade, e se essa cobertura foi reproduzida nos jornais brasileiros.

Os resultados do levantamento revelaram que a grande maioria dos registros 
foi produzida por repórteres dos próprios jornais no Brasil, em especial de Brasília, 
do Rio de Janeiro e de São Paulo (Gráfico 11). Em apenas 4 notícias, em O Globo, 
e 9 na Folha de S.Paulo existem a clara indicação de que houve a colaboração das 
agências internacionais, a exemplo da Agência de Notícias de Portugal (Lusa) e da 
Agence France-Presse (AFP).

Folha de S.Paulo
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Há um volume expressivo da participação de correspondentes de O Globo e 
da Folha de S.Paulo nessas notícias. A maioria deles acompanhava as viagens dos 
presidentes brasileiros. Em resumo, a visão que se construiu da CPLP no Brasil 
é obra da cobertura realizada por repórteres/jornalistas de O Globo e da Folha, 
com pouca interferência – pelo menos expressa – das agências internacionais 
de notícias. Isso é interessante porque revela que a CPLP teve um regime de 
visibilização proposto por “falas diretas” dos jornais brasileiros.

Depois de apresentar todos esses números e dados, reforço que a comunidade 
lusófona esteve em profunda invisibilização nos seus primeiros 20 anos em terras 
brasileiras. É importante aprofundar essa investigação na tentativa de buscar 
saber os primeiros porquês dessa construção de apagamento, para além dessas 
constatações.

Ausência como fato incontestável

Até aqui mostrei uma série de números e dados para provar que, por meio dos 
jornais Folha de S.Paulo e O Globo, os maiores veículos de jornalismo impresso 
no Brasil, a comunidade lusófona e a sua expressão mais institucional, a CPLP, 
sofreram de uma forte e significativa invisibilização nos 20 anos dessa entidade.

Não estou a tratar de um silenciamento pontual, de um esquecimento locali-
zado ou de um lapso em uma edição ou em outra, mas de uma constante ausência, 
de um reiterado apagamento. Relembro que, em média, foram somente 4 notícias 
por ano sobre a CPLP nos dois jornais e, algumas delas, pequenas notas concen-
tradas em dias. Essa configuração faz pensar em um ambiente de uma experiência 
jornalística que impossibilita a memória, onde o mundo conhecido e inteligível 
apresentado aos brasileiros nesses dois grandes jornais não comporta a ideia de 
uma comunidade da qual o Brasil é parte. O jornalismo propõe, assim, um modo 
de experiência do invisível, através da invisibilização por ausência.

Apesar de empresas de comunicação social diferentes, a ausência da 
comunidade lusófona na Folha e em O Globo é extremamente semelhante, seja 
nos volumes, nas frequências ano a ano e mês a mês, nas temáticas abordadas, 
nos registros das fontes, nos locais em que foram publicados, nas assinaturas. Há 
um inter-agendamento dessa invisibilização nos dois jornais. Nas duas décadas 
(1996-2016), a CPLP foi revestida da ausência concreta – veja o paradoxo – sendo 
aplicados nela os critérios de uma não noticiabilidade. Existe um forte elemento 
presente/ausente na comunidade lusófona que não mereceria que ela fosse notícia 
nesses jornais. Basta ver que somente 1% de todas as edições em 20 anos teve um 
pequeno registro dessa comunidade.
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Esses dados materializados parecem dizer de um “vazio” de uma comunidade 
de que somos parte, mas essa concretude da ausência permite aprofundar sobre 
jornalismo e os seus regimes de visibilização, exatamente por meio da construção
do invisível. A invisibilização por ausência, essa quase totalidade de não ver, tem 
sua materialidade visível no próprio corpus que foi encontrado na investigação: 
80 registros na Folha de S.Paulo e 81 em O Globo. Esse volume de notícias foi tão 
insignificante, dado o universo do contexto (jornais diários em 20 anos), que essas 
notícias se diluíram e se perderam em meio às 7.300 edições de cada jornal, nas 
milhares de páginas impressas em duas décadas.

Os registros sobre a CPLP foram tão esporádicos que dificilmente se tem 
condições de reconhecer essa entidade e sequer desenvolver alguma sensação 
de pertença identitária dos brasileiros a essa comunidade. Pode-se falar, assim, 
de histórias e memórias ocultadas, impedidas e manipuladas (Ricoeur, 2008). O 
grande volume que não foi dito e não foi visto preenche o invisível do regime 
de visibilização da comunidade lusófona no Brasil, regime de crença no que não 
existe, na experiência de uma ausência tida como verdadeira.

Nesse ponto, as raras notícias sobre a CPLP são como rastros visíveis das 
torções dos silêncios e das palavras que atravessaram o regime de visibilização 
nos dois jornais. Do ponto de vista jornalístico, diante de tão escassas notícias em 
um longo período, pergunto: o que vejo aqui? Quais propostas de mundo que 
apresentam a Folha de S.Paulo e O Globo aos seus leitores em se constatando a 
ausência de uma comunidade a que pertencemos? A coletânea de 81 notícias, em 
O Globo e 80 na Folha, diz do visível ou de um invisível? Todas essas perguntas me 
conduziram às mais inquietantes de todas elas: O que não vejo aqui? E por que não 
vejo? Ressalto que a experiência do invisível que se tem nesse caso, a identificação 
desse enorme Minuto de Silêncio que se faz sobre a comunidade lusófona, somente 
se torna possível por meio dessa narrativa que proponho aqui e agora, e que busco 
enxergar e encontrar a sua ausência, uma ausência talvez como resposta do próprio
visível.

Se utilizasse aqui as mais tradicionais teorias sobre o Jornalismo diante dos 
números visíveis da CPLP, sem problematizar seu regime de visibilização, os 
resultados poderiam indicar uma falsa visibilização, ou talvez fossem tratados 
como visibilidade. Talvez, considerar que a maior parte das informações e dos 
sentidos está invisível ajude a responder a pergunta central: o que não vejo aqui 
diante desse números visíveis?

Se considerar o corpus de 81 notícias em um jornal e 80 em outro como o 
todo visível nele mesmo, como sinônimo de visibilidade – mesmo que pequena 
da CPLP – estaria a reforçar a supremacia do expresso, a força totalizante da 
materialidade sobre silenciamentos e invisibilizações. O que busco ressaltar está 
exatamente naquilo que não foi publicado, no que deixou de ser ou sequer foi dito
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e visto nos jornais Folha e O Globo sobre a CPLP em 20 anos. Entretanto, as raras 
notícias não podem ser desprezadas, muito ao contrário, atribuo a elas valor, a 
começar pela condição de denúncia dessa mesma invisibilização. Essa ausência 
construída ao longo do tempo é tão parte da mesma proposta narrativa do 
jornalismo quanto a decisão do pouco noticiado sobre essa comunidade. 

Essa reflexão possibilita discutir que a seleção e a publicação de determinadas 
temáticas nos jornais não passam pelo debate sobre a ação consciente ou incons-
ciente. O que se tem, em grande medida, é uma ação política sustentada em valo-
res econômicos, culturais, morais, identitários que fundamentam, cada vez menos 
de forma sutil, os chamados critérios de noticiabilidade.

Se a seleção para a inclusão é uma atitude política, a exclusão, aquilo que ficou 
de fora, o não dizer, o não mostrar, também é, e de igual peso, se não for superior. A 
ausência é uma clara ação e efeito de poder, de poder calar, de poder não mostrar. 
Indício que, no caso da CPLP, da comunidade lusófona de que fazemos parte, essa 
invisibilização tem bases na história e nas identidades.

Uma marca importante em “sociedades dependentes”, como a nossa, é o seu 
silenciamento (Freire, 1976). Na perspectiva identitária, a ausência da CPLP nos 
jornais pode ter lastros no processo de (des)construção do Outro, que, em prin-
cípio, não deve ser visto e que não se quer que seja visto. Os dados, números e 
gráficos vistos nesse capítulo permitem experimentar mais as ausências do que as 
presenças.

Com a decisão de não falar e de não mostrar, os jornais agem como agentes 
de impedimento, a produzir um tipo de censura sutil que não consente a experi-
ência do reconhecimento entre nós, na medida em que silenciam reiteradamente a 
comunidade, nesse caso. Entretanto, toda ação deixa vestígios, mesmo as que obje-
tivam apagá-los. Por isso, fiz emergir rastros nos restos das notícias sobre a CPLP 
e que pareciam perdidos no universo gigantesco das páginas dos dois jornais ao 
longo de 20 anos. Esses restos são como “relâmpagos” (Deleuze, 2005), pontos 
minúsculos de luzes dispersas, mas juntos, narrativamente, transformam-se em 
uma materialidade, a ausência presente.

Para tentar justificar as invisibilizações, desculpas técnicas, como o não aten-
dimento dos critérios de noticiabilidade fazem parte de uma retórica política que 
vem da modernização encenada e autoritária da imprensa no Brasil, a partir dos 
anos 1950. Essas alegações acabam reforçando valores ideológicos das empresas, 
do negócio jornal para além do jornalismo, o que pode explicar o porquê de pe-
riódicos diferentes terem adotado o mesmo modus de proposta de construção do 
invisível da CPLP em duas décadas.

Sobre a comunidade lusófona, a Folha de S.Paulo e O Globo estabeleceram um 
mesmo regime de visibilização, em que a ausência é condição inercial. Entretanto, 
esses jornais teriam a obrigação de noticiar a CPLP? Não estaríamos a exigir deles
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a perfeição para contar e mostrar tudo? Não. Não se estabeleceu aqui um padrão, 
um ideal de jornalismo, e nem se exige da Folha e de O Globo o impossível, dizer e 
mostrar tudo. O que estou propondo é a reflexão, o exercício crítico da construção 
do regime de visibilização no jornalismo. E, sendo assim, importa indagar: que 
mundo é esse que esses dois jornais adotam, traduzem e propõem para nós? 
Sugiro que as respostas não estão na imagem-superfície apresentada por eles, 
mas na convocação de uma experiência que, nesse caso, vem se dando a partir de 
silenciamentos reiterados e de invisibilizações.

Lembro que a utilização do nome “comunidade”, que serve para reunir 
povos e países de língua portuguesa, não é uma ação retórica; suas relações não 
são superficiais ou somente estabelecidas por decretos. Entre os povos lusófonos 
há fortes articulações e raízes profundas e históricas que permitem suscitar 
sentimentos de pertença e de diferença, mas jamais de indiferença. Estou a falar 
de uma comunidade móvel e que mobiliza meadas de fios de passados, presentes 
e futuros que nos entrelaçam desde o século XV e que se estendem por África, 
Ásia, América e Europa. Por força das línguas, das culturas, dos trânsitos e pontes 
entre as colônias e entre estas e a metrópole navega a possibilidade do Entre Nós.

Nesse ambiente, o Brasil é um lugar privilegiado em razão da presença dos 
portugueses e de outros europeus; das resistências e extermínios de índios e ne-
gros; do longo e violento sistema escravagista, e de incontáveis troncos de mestiços 
que, juntos, constituem-nos como povo. Para além das intensas relações históricas 
e identitárias e que resultaram em nós, do ponto de vista institucional, o Brasil foi 
um dos articuladores para a criação da CPLP. Além disso, o governo brasileiro 
esteve no comando dessa entidade em 2001 e 2002, uma institucionalidade mate-
rializada em encontros, acordos e convênios, mas de pouca atenção do governo, e 
que também se traduziu em pouca visibilização.

O fato é que, mesmo sendo raros e esporádicos, os registros sobre a CPLP 
existem como presenças a revelar torções de silêncios e de palavras por meio 
dos jornais. As poucas notícias denunciam essa ausência presente. Nesse caso, 
mobilizar os números e dados constitui um modo da experiência da ausência 
que, como se pode perceber, não é vazio. A ausência é composta por valores e 
sentidos para ela mesma e para a conformação do visível. Os poucos registros que 
encontrei são como anúncios dos jornais a propor um longo Minuto de Silêncio. 
Neles, emergem “rastros” (Ginzburg, 1989, 2007) como presenças impertinentes 
do invisível a exigir de nós as narrativas sobre a invisibilização.

É esse zumbido que atravessa o percurso de invisibilização e que obriga a ir 
além, talvez ir em busca dos sentidos para essas ausências no Brasil dos primeiros 
20 anos da CPLP. O gesto que proponho é mexer, vasculhar, catar as notícias para 
tentar fazer emergir indícios que possam ajudar a refletir sobre o porquê dessas 
ausências reiteradas. É disso que trato no próximo capítulo.
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O Brasil passa de colônia a nação independente e de 
Monarquia a República, sem que a ordem fazen-
deira seja afetada e sem que o povo perceba. Todas 
as nossas instituições políticas constituem superfe-
tações de um poder efetivo que se mantém intocado: 
o poderio do patronato fazendeiro.

(Darcy Ribeiro, O povo brasileiro, 1995, p.219)
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As miragens neocoloniais brasileiras

O porquê da opção brasileira em silenciar, ocultar e apagar as profundas relações 
histórico-identitárias com a comunidade dos países de língua portuguesa? Sugiro 
que as respostas para a invisibilização no Brasil estão nos rastros das notícias, 
das imagens, dos registros deixados nessas duas décadas pela Folha de S.Paulo e 
O Globo. Diante dos restos das notícias sobre a CPLP nesses dois jornais utilizo 
como método a busca por enxergar os rastros, porque eles emergem e são sinais 
dessas torções que produziram a invisibilização da lusofonia no Brasil.

Começo com um caso exemplar: quando a CPLP foi criada, o presidente do 
Brasil era Fernando Henrique Cardoso (FHC). Antes de 17 de julho de 1996, 
algumas ações/reuniões tinham sido realizadas para preparar a institucionalização 
da entidade. A Folha de S.Paulo não viu isso e somente noticiou a CPLP quando 
o presidente FHC vai a Lisboa para participar do ato de fundação. No dia 16 
daquele mês, O Globo e a Folha publicam uma entrevista de FHC ao Diário de 
Notícias, de Lisboa. O título foi: “FH: brasileiro pensa como caipira”.

O presidente brasileiro afirma que o brasileiro “pensa como caipira”, é 
“isolacionista” e “rejeita a globalização”. Ele diz que morou muitos anos fora 
do Brasil e que os brasileiros são caipiras porque “desconhecem o outro lado, e 
quando conhecem, encantam-se” (O Globo, 16/07/1996, p. 3). Para explicar o ser 
“caipira” do brasileiro, o presidente recorre à matriz racista/identitária: é “sem 
dúvida nenhuma, a variante da mentalidade criolla”, diz o presidente e sociólogo. 
Perceba, FHC encontra na “variante da mentalidade criolla” a responsável pelo 
atraso civilizacional dos brasileiros.

A entrevista foi concedida nas vésperas da criação da CPLP, entidade com 
maioria de países africanos, com povos que falam o português e outras línguas, 
inclusive o crioulo. Seria esse o cartão de visita do Brasil na nova organiza-
ção internacional: a necessidade de rejeição e do apagamento da “mentalidade 
criolla”? Apagar o “crioulo” do brasileiro ou do Outro diante de nós? Estaria aí 
o indicativo de como o Brasil deveria lidar com uma comunidade majoritaria-
mente crioula?

De saída, a fala do presidente brasileiro conecta dois movimentos internos: 
1) o incômodo do representante da elite brasileira diante do ser “caipira”, de 
“mentalidade criolla”, atrasado pois rejeita a globalização, e 2) a exigência de 
mudança dessa condição, afinal quem fala é o presidente branco, intelectual e que 
morou na Europa. Agora, com ele, o Brasil deveria caminhar para o moderno, 
abrir-se ao mundo, buscar se inserir no cenário mundial, “encantar-se”, mas, 
para isso, era preciso apagar a “mentalidade criolla”.
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O presidente da República é uma fonte jornalística primária e, nesse caso, é 
o líder do maior país lusófono, em que grande parte do povo é constituída por 
crioulos. Na fala de FHC, há um princípio racista que remete a um projeto de 
nação advindo do Brasil Colônia e formulado pela elite nacional. Esse projeto foi 
materializado, por exemplo, em obras como “O caráter nacional e as origens do 
povo brasileiro” (1881) e a “História da literatura brasileira” (1888), do intelectual 
sergipano Silvio Romero. Nelas, o brasileiro é resultado de “uma sub-raça mestiça 
e crioula, nascida da fusão de duas raças inferiores, índio e negro, e de uma superior, 
a branca ou ariana” (Chauí, 2013, p. 43).

A intelligentsia nacional, que é eurocêntrica, desenvolveu a ideia de que o Bra-
sil precisava acertar os passos com a Modernidade, no dizer de Canclini (1997), 
isto é, alinhar-se às potências capitalistas, e isso ocorre de forma simultânea com 
o apagamento de tudo que revele em nós os traços do “passado atrasado”, confor-
mado no índio, negro, caipira, crioulo. Não foi por outro motivo que Renan (2006) 
sustentou que o “esquecimento” é um fator essencial na construção das nações. A 
fala do presidente do Brasil, em 1996, estava ajustada às lógicas da herança colo-
nial, do eurocentrismo e da globalização.

Esse registro revela a presença incômoda do Outro, negro e crioulo entre nós 
e que impede, segundo FHC, que alcancemos o “outro lado”, o mundo global 
e “encantado”. Para além do Outro interno, de mentalidade criolla, o Brasil está 
diante de um Outro-Comunidade, que também tem uma configuração majoritária 
crioula. Tem-se, assim, potências como o Outro “encantado”, desejado e imitado, 
em oposição ao Outro “rejeitado”, negro, pobre, crioulo – interno e externo – a ser 
apagado. Esse é um forte indicativo para a invisibilização da comunidade lusófona 
no Brasil.

Na prática, o que se verificou no decorrer dos anos seguintes à criação da 
CPLP em O Globo e na Folha de S.Paulo foi exatamente uma política de combate 
à comunidade lusófona por parte do Brasil, que vai desde o não reconhecimento 
expresso em silenciamentos reiterados, até à criminalização dos contatos do 
Governo Lula, por exemplo, com a África lusófona.

A entrevista de FHC foi publicada na página 3 em O Globo, e na 5 na 
Folha, nos primeiros cadernos, na editoria da política nacional, espaço em que os 
jornais se dedicam a temas mais importantes. Entretanto, as informações sobre a 
criação propriamente dita da CPLP ganharam um pequeno quadro/box ao lado 
da entrevista, com o título “Sete países unidos pelo mesmo idioma” (O Globo, 
16/07/1996, p. 3). Diferentemente da Folha, em O Globo os nomes dos países da 
CPLP foram ditos, mas sem qualquer indicação histórica que permitiria associá-
los a uma comunidade e, principalmente, nós a eles.

Na Folha do dia 18 de julho de 1996, encontra-se a notícia da oficialização 
da CPLP. Nela, o jornal informa que o presidente FHC destina US$ 4 milhões a
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“programas de cooperação com países africanos de língua portuguesa”. Essa ação, 
porém, não se confirmou ao longo dos anos. Nessa notícia, o preço da “doação” 
estava estampado no jornal: “Em contrapartida, o Brasil ganhou o endosso formal 
dos seus seis sócios na CPLP para sua candidatura a uma vaga no Conselho de 
Segurança da ONU” (Folha, 18/07/1996, Brasil, p. 5).

Outro recorte significante desse início é o que trata da viagem de FHC até 
Moçambique em 2000, onde ele participou da conferência da CPLP. A notícia, 
que está na Folha de S.Paulo de 18 de julho daquele ano, confirma os modos de 
compreensão de como o Brasil deveria tratar essa comunidade. O jornal destaca 
que o presidente Fernando Henrique “perdoou 95% da dívida” de Moçambique e 
enfatiza, com o uso de verbos de força, as ações de FHC como um agente superior 
e apartado dos demais “países pobres da comunidade”. Fernando Henrique, narra 
o jornal, “incorporou o papel de líder do bloco” e “anunciou o repasse”. “De uma 
vez só”, FHC “mandou recados para dissidentes políticos de Angola, cobrou 
união do grupo para enfrentar os efeitos da globalização, estabeleceu prioridades 
para o desenvolvimento comum, distribuiu verbas para treinamento de pessoal e 
disponibilizou tecnologia” (Folha, 18/07/2000, p. 7).

Essas ações de força de FHC lembram os “Códigos de Postura” e as violentas 
reformas sanitárias e urbanas dos séculos XVIII e XIX, aplicados pela elite bra-
sileira para o controle, punição, apagamento e invisibilização da raça negra e dos 
pobres no Brasil (Schwarcz, 2012). Nessa notícia da Folha, a condição do Brasil 
como principal ator do CPLP, aquele que manda, cobra, estabelece, distribui é 
reforçada pela informação de que o discurso de FHC “foi voltado principalmente 
para os ‘primos pobres’ africanos”. O jornal até revela o parentesco entre brasileiros 
e africanos, mas para marcá-los como a diferença, os Outros, os “primos pobres” 
em oposição a nós, os “ricos”.

Para reforçar essa condição de superioridade, já destacada nos verbos de força 
do presidente brasileiro e a existência do Outro, a Folha ressalta que a comitiva 
de Fernando Henrique era a maior da CPLP, que se deslocava com 15 carros 
pela capital de Moçambique. A notícia arremata informando que “os seguranças 
brasileiros são os mais ostensivos, mantendo FHC isolado todo o tempo dos jor-
nalistas”, ou seja, imune, um rei que vai à colônia inspecionar seus subordinados.

O Globo também esteve em Moçambique para acompanhar o presidente 
FHC. Na edição de 18 de julho de 2000, o jornal trouxe um relato semelhante ao 
da Folha, destacando o perdão da dívida e as ações de “comando” do presidente 
brasileiro. Na fotografia aparece FHC recebendo um xale de Xanana Gusmão, 
líder do Timor-Leste, como se fosse uma coroação ao líder dos países da CPLP. 
Na prática, o ativista timorense tentava arrancar do brasileiro um aceno de apoio à 
luta pela independência, apoio que não aconteceu naquela oportunidade. O Brasil 
mantinha acordos comerciais com a Indonésia, que tinha invadido o Timor, e foi 
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o último país da CPLP a se manifestar em favor do Timor-Leste.
Os textos da Folha e de O Globo revelam uma postura de uma miragem ne-

ocolonial brasileira em relação aos países africanos lusófonos e de indiferença 
ao Timor-Leste. Com Portugal, uma aliança fria, mas de algum encantamento, 
como porta de acesso à Europa. Essas ações do presidente FHC, às quais os jor-
nais empregam força narrativa, fazem lembrar as considerações de Said (2011) so-
bre as expansões imperialistas dos séculos XV e XVI, onde se constrói uma relação 
de naturalidade entre os povos superiores e inferiores. Aqui, tem-se uma potente 
formação ideológica que fabrica o soberano com a missão divina de agir, mandar, 
cobrar, estabelecer, governar os inferiores que, por sua vez, reconheciam-se como 
subordinados (Said, 2011).

Ressalto ainda dois aspectos nas notícias na relação entre o presidente Fer-
nando Henrique e a CPLP. O primeiro é o das fotografias. Em O Globo e na Folha 
são poucas as notícias em que existem imagens de FHC associadas à comunidade 
lusófona. Quando ele aparece, a foto o mostra como intelectual, líder que circula 
“encantado” por Lisboa, o comandante distante dos países pobres. Há apenas uma 
fotografia na Folha de S.Paulo, edição de 18 de julho de 1996, em que personagens 
negras, os presidentes dos países lusófonos da África estão próximos de FHC: é a 
foto de criação da CPLP. No centro, estão o presidente e o primeiro-ministro de 
Portugal, Jorge Sampaio e António Guterres, respectivamente. FHC, apesar de se 
localizar mais para a ponta da cena, busca conversar com o presidente português, 
único sinal de diálogo na imagem.

Talvez isso revele um pouco do interesse do Brasil na CPLP, pelo menos 
naquela ocasião. Diante de Portugal e Brasil, os demais presidentes das nações 
lusófonas africanas são como figuras, simultaneamente, visível e invisível. São 
visíveis como forma de ostentação dos líderes, parecem soldados uniformizados 
e prontos a apoiarem as ações dos comandantes, a exemplo de votarem no Brasil 
para o Conselho de Segurança da ONU. Todavia, os africanos são invisíveis 
quando reivindicam o direito do reconhecimento identitário e uma comunidade 
sem fronteiras.

Outro aspecto a destacar e que está alinhado às reflexões anteriores é que, em 
grande parte das notícias sobre a CPLP em que o presidente Fernando Henrique 
foi a personagem principal, as retrancas/marcas/selos utilizados pelos dois jornais 
foram sempre: Viagem, Diplomacia, Portugal, Governo. Não há indicações ou 
associações identitárias e comunitárias. Essas retrancas foram alteradas significa-
tivamente no Governo Lula.
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O apagamento identitário da comunidade

No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) havia uma tentativa de descolar 
o Brasil da comunidade lusófona, que é majoritariamente negra, pobre e crioula, 
em razão de que seis dos nove países da CPLP são africanos. O contato brasileiro 
com a ideia de comunidade lusófona, quando raramente existiu, foi invisível, bem 
à distância e atravessado por desejos neocoloniais.

Agora, analiso algumas notícias nos dois jornais quando o presidente do Bra-
sil foi Lula da Silva. Depois de dois mandatos de FHC, o presidente Lula tomou 
posse em janeiro de 2003 e, tanto na Folha de S.Paulo quanto em O Globo existe 
um salto no número de registros em relação à CPLP, comparando-se ao perío-
do do governo anterior. Lula, presencialmente, tentava estabelecer uma política 
externa no eixo Sul-Sul, mas nos dois jornais a centralidade da maior parte das 
narrativas sobre a CPLP e as nações africanas lusófonas, pelo menos no primeiro 
momento, manteve-se, isto é, de um Brasil que buscava liderança internacional e 
de uma tutela neocolonial sobre os países pobres, a mesma tônica que vinha do 
governo FHC.

Em novembro de 2003, os dois jornais acompanharam a viagem do 
presidente Lula à África. O Globo, em 04 de novembro, deu destaque ao fato de 
Lula anunciar US$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES, um banco público no Brasil) para Angola. O jornal enfatizou 
que Lula chegou acompanhado por “uma comitiva de 60 grandes empresários 
brasileiros”, motivo que fez aquele periódico parabenizar o presidente por agir 
como um “agente do desenvolvimento”. O jornal diz que Lula levou a iniciativa 
privada brasileira a participar “do espetáculo de crescimento no país africano” (O 
Globo, 04/11/2003, p. 9), dando continuidade às “boas ações” do Governo FHC. 
Essa notícia faz lembrar Anderson (1993), na medida em que ele revelou que as 
expansões imperialistas europeias do século XV tinham no soberano do Estado-
nação a figura de um agente de defesa e promoção dos consórcios privados 
transnacionais.

Além do ângulo econômico (investimentos, empresários, etc.), O Globo 
revela-se como um ator político em pleno exercício ao julgar, autorizar e 
festejar a iniciativa do presidente Lula em liberar recursos públicos para o setor 
privado sob a alegação de fomento ao “desenvolvimento” do país africano. Esses 
jornais, tidos como meios de referência do jornalismo nacional, não são meros 
meios para informação jornalística, são também agentes políticos inseridos no 
jogo econômico e que buscam influenciar nas decisões em benefício do grande 
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capital (Arbex Júnior, 2002; Miguel, 2002; Zanin, 2014). Apesar de destacar 
a economia, O Globo (04/11/2003, p. 9) acaba trazendo dois pequenos quadros 
(boxes) em que deixa escapar o silenciamento de questões identitárias nítidas. No 
primeiro, o presidente Lula é chamado por deputados angolanos de “porta-voz dos 
desfavorecidos do planeta” em razão de seus discursos em favor dos “humildes”. O 
jornal não reproduz as falas de Lula, mas diz que o  presidente brasileiro anunciou 
em Angola que as escolas no Brasil teriam uma disciplina sobre a África e a 
cultura afro-brasileira. O jornal não avança nessas informações, não quis avançar, 
isso não interessava.

No segundo quadro na reportagem, o jornal (04/11/2003, p. 9) argumenta 
que os investimentos em Angola são bons porque ajudam no desenvolvimento 
daquele país. No texto há uma clara indicação de que ao gerar empregos lá, os 
angolanos ficam em seu país, não precisam se deslocar para o Brasil. O jornal fixa 
o Outro onde está, longe de nós. Para isso, O Globo usa números: “mais de 6 mil 
angolanos” legais vivendo na “miséria” no Brasil, mas o “maior problema” são os 
clandestinos, cerca de 10 mil. Eles “acabam virando presas fáceis para o tráfico” 
(O Globo, 04/11/2003, p. 9). Assim, os recursos públicos para iniciativa privada 
em Angola evitam que os pobres deixem seu país, além de possibilitar que os 
angolanos ilegais, o Outro, estrangeiro, miserável, perigoso, possam ser expulsos do 
Brasil. Nesse ponto, apagaram-se as referências ao parentesco com os brasileiros. 
Há uma profunda ocultação dos fatores comunitários, históricos, identitários.

Na cobertura dos jornais sobre a ida de Lula à África existem dois aspectos 
sutis: o primeiro é que o presidente é reconhecido como a voz de liderança dos 
países pobres, incluindo o Brasil nessa faixa, entre os pobres, de modo inverso ao 
que ocorreu no governo FHC, que buscou ser liderança, mas sem inserir-se neles. 
Com o governo Lula, esse vínculo aos países lusófonos será alvo de forte rejeição 
pelos jornais. O segundo aspecto tem relação com o enorme minuto de silêncio   
em torno da informação de que as escolas brasileiras vão ter uma disciplina sobre 
África. Há uma longa justificativa histórica e identitária no discurso de Lula em 
Angola sobre isso, mas esse discurso está ausente no jornal. Não trato de uma 
omissão ou de um lapso, mas de uma exclusão pensada, planejada, mas que deixou 
rastro, uma presença ausente submetida aos valores do capital, conformando o 
visível e o invisível.

O jornal Folha de S.Paulo também cobriu a primeira visita do presidente Lula 
aos países africanos lusófonos em novembro de 2003. Dias antes da viagem, na 
edição de 30 de outubro, esse jornal destacou: “Lula pedirá votos na África para 
conselho”. Nesse registro, informa-se que Lula faria uma ofensiva “na busca de 
liderança internacional, principalmente entre países pobres” (Folha, 30/10/2003, 
Brasil, p. 6). O jornal diz que o Brasil espera contar com o voto dos africanos 
para o Conselho de Segurança da ONU, pauta que vinha do governo FHC. 
Curiosamente, na notícia não existem falas nem do presidente e nem de ministros 
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informando esse interesse. A pauta sobre o Conselho da ONU era dos dois jornais, 
agindo como atores políticos que buscam influenciar o governo. Entretanto, em 
razão do regime de visibilização dessa questão, a pauta acabou sendo assumida 
como oficial no decorrer do governo Lula. 

Dias depois, em 03 de novembro de 2003, a Folha acompanhou a chegada 
de Lula em São Tomé e Príncipe. A perspectiva econômica também moveu essa 
cobertura. Quase toda notícia sobre o evento da CPLP naquele país tratou da 
cobrança de Lula à Petrobras para que ela fosse mais “ambiciosa” em explorar 
petróleo na África. O presidente brasileiro teria sido informado por empresários 
que bacias petrolíferas estavam abertas à exploração, mas a empresa brasileira 
ainda não tinha se apresentado lá. A Folha, apesar da foto do registro mostrar o 
presidente Lula e sua mulher, Mariza, cumprimentando crianças, reforça a lógica 
econômica de uma miragem neocolonial brasileira permanente sobre aquele 
continente.

Todavia, nessa mesma notícia emergiu um rastro que denuncia que o pre-
sidente tratou de outras questões, além da Petrobras, e da pauta econômica. A 
repórter Eliane Cantanhêde, que acompanhava a viagem pela Folha, relatou que 
“Lula falou o tempo todo em tom emocional, lembrando ‘os escravos e a dívida 
histórica do Brasil com a África’” (Folha, 03/11/2003, p. 4). Ou seja, os relatos 
da cobrança à Petrobras, cujo intuito é denotar uma postura incisiva em rela-
ção à África, apagou outros lances visíveis e não vistos na viagem. Na verdade, 
os interesses neocoloniais, expressos na maior exploração do continente africano, 
impõem a invisibilização das relações históricas e identitárias entre nós e África. 
Na prática, a narrativa do jornal tenta não dizer de nossos vínculos porque isso 
implicaria em “dívida histórica do Brasil com a África” e, ao não iluminar essa 
questão, a Folha assume-se como immunitas (Esposito, 2005), não aceitando que 
temos dívidas, obrigações, deveres de retribuição.

Nessa notícia há uma sutil trama de invisibilização das marcas históricas e 
identitárias no Brasil quando o jornal inicia o texto com: “Lula falou o tempo 
todo em tom emocional”. O racional, o que deve ser levado em conta, é a cobrança 
do presidente para a Petrobras explorar mais a África. O que é sério é o discurso 
econômico, fazer “bons negócios”, atender os interesses do capital.  As demais 
falas do presidente, quando ele diz sobre escravidão, sobre os vínculos históricos e 
identitários, apresenta as dívidas históricas que temos para com África, tudo isso é 
tratado como discurso emocional, do passado, sem amparo racional.

Na edição do dia seguinte, 4 de novembro de 2003, a Folha também noticiou 
a visita de Lula à Angola. O registro foi marcado pelo anúncio de “imposto zero” 
aos produtos angolanos no Brasil, ação que o jornal diz ser “prejuízo” ao mercado 
brasileiro. Todavia, também nessa reportagem, a Folha coloca em invisibilização 
um dado central: o “imposto zero” estava alinhado à política externa do governo 
brasileiro que buscaria refletir sobre a “dívida histórica” do Brasil para com a Áfri-
ca. O jornal apenas informa que Lula foi chamado de “porta-voz dos pobres”. 
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A Folha, no pequeno texto sobre a viagem, insiste em utilizar “países pobres” (seis 
vezes) para “qualificar” homogeneamente todas as nações africanas lusófonas. 

A partir de 2004, outras temáticas que existiam timidamente nos dois jornais 
passaram a ter enfoque central e visível sobre a CPLP e o presidente Lula nos 
dois jornais: as ditaduras e a corrupção nos países da África lusófona. Além  
de reforçar a associação miséria/África, de festejar ações neocoloniais privadas 
brasileiras, e de garantir que a contrapartida das nações pobres em razão das 
“bondades” brasileiras (perdão de dívidas, investimentos, imposto zero) era votar 
no Brasil para o Conselho de Segurança da ONU, as narrativas de O Globo e da 
Folha de S.Paulo passam a criminalizar diretamente a aproximação de Lula com a 
comunidade lusófona, de modo especial com os africanos.

Do repelente às "más companhias"

Agora, avanço de modo mais incisivo para denunciar que não foi apenas um não 
reconhecer, mas a instituição de uma invisibilização que vai da ausência até a 
rejeição e criminalização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

No primeiro ano do governo Lula (2003), a Folha e O Globo buscaram en-
quadrar o então presidente como uma espécie de agente dos grandes empresários 
brasileiros. Ele seria um intermediário de luxo das empresas privadas que tinham 
negócios com os países lusófonos, especialmente na África. Apesar do presidente 
fazer discursos sobre “dívidas históricas” em razão da escravização negra, de jus-
tificar sua presença em África por móvitos identitários, os dois jornais buscaram 
impor, logo de início, uma agenda econômica que ocultava, silenciava, deixava 
invisíveis as raízes, os traços histórico-identitários entre Brasil e os países de língua 
portuguesa, os africanos como mais ênfases.

As ações da política externa do governo Lula para África (abertura de 
embaixadas em vários países, implantação da disciplina sobre a África nas escolas 
brasileiras, assinatura de vários convênios de educação, saúde, agricultura, etc.) 
sempre tinham uma base de justificativa nas relações históricas e identitárias. O 
presidente da República, em seus discursos, buscava associar essas ações a uma 
dívida histórica. Diante desse cenário, que poderia gerar uma ideia de pertença 
a uma comunidade e implicar em mobilidades indesejadas para a elite nacional 
brasileira, além do próprio debate interditado sobre a escravização no Brasil, a Folha 
e O Globo passam a agir com mais força para ampliar a invisibilização da CPLP. 
Um ano depois da posse de Lula, as poucas notícias neles sobre a comunidade 
lusófona tomaram o rumo da criminalização da aproximação do Brasil com os 
países lusófonos, de modo especial, os africanos e o Timor-Leste.
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Um dos primeiros exemplos está na edição de 28 de julho de 2004, onde O 
Globo publicou a ida de Lula para uma Conferência da CPLP em São Tomé e 
Príncipe. O título e a única foto usada dessa notícia destacam a “boa” relação entre 
Lula e Bongo, presidente do Gabão e chamado de ditador. De fato, Lula esteve de 
passagem no Gabão, mas o centro da notícia era a conferência da CPLP. O jornal 
evidencia no título da notícia que o carro usado por Lula foi um Rolls-Royce 
prateado, que não se vê, cujo proprietário seria o ditador.

O carro é apontado como contradição em um país com povo miserável e um 
ditador rico e corrupto. Apesar de O Globo comemorar o fato de que empresários 
que acompanhavam Lula fecharam “bons negócios” no Gabão, a notícia do 
presidente com o ditador africano é uma experiência que repele qualquer apoio 
no Brasil. As rejeições e repulsas identitárias, em razão do passado e da possível 
projeção em razão das dívidas históricas não saldadas, passam a ter maior força no 
regime do visível proposto pelos jornais.

Em praticamente todas as reportagens, com repórteres que acompanhavam 
as viagens de Lula pela África, uma informação se repete: o uso de repelente 
pela grande comitiva no avião presidencial, onde estavam ministros, deputados, 
empresários e jornalistas brasileiros. Os jornais revelam o medo da doença e 
do mosquito, do pavor da sujeira em África, uma questão que lembra o Brasil 
Colônia e a chegada dos europeus nos trópicos, em um misto de curiosidade e 
pânico diante das doenças atribuídas aos negros e índios. Nas cartas do século 
XVIII eram comuns expressões como “canibalismo”, “bárbara antropofagia”, 
“infectados” para se referir ao índio e ao negro, sujos e doentes. Nessas notícias em 
2004, informa-se que Lula não usou o repelente e justificou que “pernambucano 
como eu não precisa disso. Na hora em que o mosquito morde é ele quem morre” 
(Folha, 27/07/2004, Brasil, p. 4).

O repelente aqui também funciona como uma perfeita metáfora para as 
forças immunitas. Os jornais buscam construir as condições para que disparemos 
ações no sentido de rechaçar, proteger, imunizar-se da relação com o Outro, que é 
perigoso por ser doente, sujo. Todavia, o presidente Lula parece não precisar disso, 
do repelente, porque, ao menos retoricamente, ele se sentia vinculado de modo 
histórico-identitário com África, acostumado com os mosquitos, o que para os 
jornais é inaceitável.

No segundo governo Lula, as viagens do presidente até à África diminuíram, 
mas as poucas eram cobertas pelos dois jornais, que mantinham a linha narrativa 
com as seguintes palavras-chave: pobreza, doença, prejuízo ao Brasil, líder dos 
países pobres, corrupção, tráfico de drogas, crimes e apoio à ditaduras. Em 2010, 
a Folha mostra isso nas edições de 5 e 6 de julho. O jornal trouxe notícias sobre 
a CPLP em que a discussão era a entrada da Guiné Equatorial como um país-
membro da entidade. A Folha (05/07/2010) diz que Lula passou o dia com o 
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ditador Mbasogo, presidente da Guiné Equatorial, um encontro para “negociar” a 
entrada dele na CPLP e firmar acordos comerciais. Além de equiparar o ingresso 
à CPLP a um “negócio”, o jornal vincula, de forma política e definitiva, o presi-
dente e o ditador.

Lula foi recebido “por dezenas de pessoas com bandeirinhas do Brasil e da 
Guiné Equatorial e camisetas com estampas de ambos os presidentes, lado a lado” 
(Folha, 05/07/2010, p. 9). O jornal afirma que o povo da Guiné Equatorial vive 
na miséria e seu presidente é ditador e acusado de matar opositores, além de ser 
“um dos mandatários mais ricos do mundo”. Contraditoriamente, esse mesmo 
jornal diz que aquele país tem imensas reservas de petróleo; que é um dos maiores 
Produtos Internos Brutos da África, sendo “uma república com eleições a cada 
sete anos” (Folha, 05/07/2010, p. 9).

Na edição do dia seguinte, mesmo sem ter falas diretas do presidente Lula, o 
título da notícia é uma afirmação atribuída a ele: “Ditador respeita democracia e 
direitos humanos, diz Lula” (Folha, 06/07/2010, p. 10). A notícia joga a contradição 
no colo do presidente brasileiro: ditadura e o respeito à democracia e aos direitos 
humanos. Reforçamos que no texto não existem falas diretas do presidente Lula. 
No registro, a Folha amplia as “qualificações” do presidente da Guiné: “31 anos no 
poder, acusado de fraudar eleições e violar os direitos humanos”. Assim como em 
O Globo, também nas edições da Folha a palavra “ditador” é presença garantida nos 
títulos e nos textos.

No dia 06/07/2010, a Folha de S.Paulo traz uma frase atribuída ao ministro 
Celso Amorim, das Relações Exteriores do Brasil, e que é usada para tentar retirar 
o peso da crítica a Lula por ele ter apoiado o ingresso da Guiné Equatorial na 
CPLP: “negócios são negócios”. Essa justificativa de via econômica é exatamente 
o título da notícia em 6 de julho de 2010 de O Globo. Esse jornal até acolhe a 
lógica econômica da aproximação do Brasil com a Guiné Equatorial, mas não 
dá trégua ao presidente brasileiro ao iluminar aspectos do acontecimento para 
reforçar as relações entre Lula e o ditador. Por exemplo, há o culto à personalidade, 
externado na fotografia utilizada na notícia, e que reforça o vínculo do presidente 
Lula (sorrindo) com o ditador do país africano. Para confirmar esse imaginário 
de vínculo, a legenda da foto é categórica: “Lula segura um quadro com sua foto, 
ao lado do presidente da Guiné Equatorial, considerado um dos políticos mais 
corruptos do mundo” (O Globo, 06/07/2010, p. 10). Esse registro não veio isolado 
na edição de 06 de julho de 2010. Naquele dia, O Globo publicou um editorial 
em que critica o ingresso da Guiné Equatorial na CPLP, mas uma crítica que 
era apenas o pano de fundo para condenar Lula por ter se aproximado dos países 
da África, e da CPLP. O editorial, que é o lugar da voz oficial das Organizações 
Globo, dona do jornal, é a síntese sobre o julgamento das “más companhias” do 
presidente brasileiro. Esse texto denuncia que existem ideólogos no Itamaraty

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   95 24/02/2021   09:39:24



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

086

(Ministério de Relações Exteriores do Brasil) que têm dado as cartas na diplo-
macia brasileira, o que “afasta o Brasil de sua tradição de equilíbrio na política 
externa”. Essa “tradição de equilíbrio” que o jornal convoca se vincula aos países 
ricos. A aproximação com as nações negras e pobres da África afastaria, assim, o 
Brasil dessa “tradição de equilíbrio”, não acertando os passos com a globalização 
do capital, mas atrelando-o a um passado crioulo que deveria, no entender dos 
jornais, ser apagado.

Ao que parece, o problema não é a ditadura e a corrupção em si, pois elas não 
são lembradas quando o Brasil se aproxima de outros países marcados por essas 
condições. Nem O Globo nem a Folha, por exemplo, manifestaram-se contra a di-
tadura da Indonésia que invadiu e manteve um regime de terror no Timor-Leste 
por 27 anos. Vale reforçar que o Brasil mantinha acordos comerciais com a Indo-
nésia e talvez isso justificasse o silenciamento dos jornais. As “más companhias” 
somente são e serão as africanas, revelando uma seleção jornalística inconfessada-
mente histórica, identitária, racista e classista. Lembra Schwarcz (2012) que, no 
início do Brasil República, famílias consideradas um pouco remediadas, mesmo 
sendo mestiças e morando em áreas afastadas das cidades, nas periferias, tinham 
pavor em serem confundidas como negras, exatamente porque essas últimas eram 
“más companhias”.

Também analisa Bento (2002, p. 27) que, “mesmo em situação de pobreza, 
o branco tem o privilégio simbólico da brancura, o que não é pouca coisa”. A 
aproximação de Lula com as nações africanas faz O Globo afirmar que o Bra-
sil precisaria apagar a “ideologia terceiro-mundista da década de 60” (O Globo, 
06/07/2010). A democracia e os direitos humanos também não foram levados 
em conta quando os jornais saudaram Lula como agente dos grandes empresários 
brasileiros, um intermediário de “bons negócios” com essas mesmas nações africa-
nas, agora condenadas como ditaduras. Em dado momento, o próprio presidente 
Lula e seu governo reforçam a posição de que “negócios são negócios”, confir-
mando os valores cultivados nesses jornais da Casa Grande. Na prática, a defesa 
dos direitos humanos em O Globo, na Folha de S.Paulo e em outros grandes meios 
de expressão jornalística no Brasil não passa de uma fumaça retórica que encobre 
as ações  desses atores políticos e dos seus interesses privados, promovendo uma 
farsa democrática.

Outro aspecto importante é o das fotografias. Nos dois jornais, boa parte 
das fotos do presidente Lula utilizada para ilustrar as notícias revelava a presença 
negra, seja do povo, dos dirigentes políticos, de “ditadores”, de militares. Essa 
associação negra não aconteceu com o presidente FHC. Se a única foto de 
Fernando Henrique nas notícias da CPLP com personagens negros foi para 
reforçar a condição do primo branco e rico do brasileiro, com Lula, as fotos com 
africanos buscam criminalizar todas as figuras do quadro visível, associando-as a

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   96 24/02/2021   09:39:24



As
 pr

ese
nç

as 
au

sen
tes

 da
 L

uso
fon

ia

087

um presidente como um deles, à voz deles. Mesmo se vista em destaque, a imagem 
do presidente Lula mistura-se com as personagens negras, o que pode indicar 
uma proposta de uma não separação entre o chefe do Executivo do Brasil e os 
Outros africanos, que todos devemos rejeitar e combater.

Apesar de Lula ser tratado, pontual e inicialmente, como um agente para 
favorecer os “negócios” privados de empresas brasileiras nos países africanos, essa 
condição de intermediário foi esporádica e tinha limitações identitárias. A ação 
mais permanente do governo Lula com a África, muitas vezes revelando a “dívida 
histórica”, foi decisiva para que os jornais condenassem nossas “más companhias”. 
E uma marca visível dessa relação é que nas notícias sobre Lula e a CPLP, as 
retrancas utilizadas pelos jornais para identificar suas temáticas foram “Terceiro 
Mundo” e “África”. No governo FHC, relembremos, as notícias tinham como 
marcas: “Diplomacia”, “Portugal”, “Governo”.

A criminalização da comunidade lusófona no Brasil não se restringe 
à participação e aproximação direta do então presidente Lula com a CPLP, e 
de modo especial com os países africanos. Há significativos rastros do não 
reconhecimento à criminalização que atravessam as notícias sobre conflitos, os 
acordos internacionais e até os registros de cultura. A ideia de mobilidade nessa 
comunidade é, sem dúvida alguma, o maior dispositivo para que os jornais 
brasileiros produzam uma campanha de rejeição e criminalização da ideia de 
lusofonia no Brasil.

Uma comunidade muda

Ao mergulhar nos poucos rastros das notícias nos jornais brasileiros O Globo e 
Folha de S.Paulo sobre a lusofonia nos 20 anos da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, cheguei a uma investigação curiosa: a aparição, no Brasil, dos 
presidentes e primeiros-ministros dos países da CPLP. Localizei entrevistas e pe-
quenas notícias em que eles tiveram alguma relevância. Na Folha existem apenas 4 
menções a essas fontes em duas décadas. Em O Globo foram 10 registros, sendo 7 
com presidentes ou primeiros-ministros portugueses. Não existem notícias/entre-
vistas com presidentes de Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e 
Príncipe. Vejamos alguns casos.

Na edição de 28 de janeiro de 2001, O Globo (O Mundo, p. 41) traz uma 
entrevista com o presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que estava em 
Brasília. Ele afirma que o “mundo civilizado” nunca se interessou pelo desenvol-
vimento da África, e que os africanos sempre estiveram abandonados. Ao que
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parecia, estavam dadas aí as condições para que esse jornal pudesse avançar no 
sentido de discutir a CPLP e o Brasil, trazendo as relações históricas, identitárias 
e comunitárias. Porém, O Globo produz trama em perguntas para que Chissano 
reforçasse o estereótipo de miséria, doenças, conflitos armados, golpes de estados, 
corrupção, ou seja, conformando um regime de visibilização de rejeição, repulsa e 
criminalização.

Também em 2001, a Folha de S.Paulo, em 1º de julho, publicou uma entrevista 
com o mesmo Chissano. O jornal enfatiza as contradições de um presidente de 
uma nação miserável, que teria formação comunista, mas que governava na lógica 
neoliberal. Logo no início do texto, o jornal destaca que Chissano recebeu a Folha 
para a entrevista em “sua suíte no luxuoso Hotel Yacht y Golf Club de Assunção”, 
onde se realizava uma conferência do Mercosul. Nesse exato momento, o jornal 
não se esqueceu de afirmar que Moçambique é um dos países mais pobres do 
mundo, mas o seu presidente estava em “uma suíte no luxuoso hotel” no Paraguai.

Na entrevista, a Folha leva Chissano a fazer críticas à CPLP, entidade que o 
jornal chama de “pequeno mundo dos países de língua portuguesa”, “sem sentido 
objetivo e prático” (Folha, 01/07/2001, p. 21). O presidente de Moçambique disse 
que a CPLP, apesar de ainda ser um “acordo de cooperação cultural”, poderia ser 
um instrumento de unidade em razão do idioma. Segundo ele, a língua tem o 
papel de despertar atenções das sociedades. “Mesmo na parte cultural, há muitos 
valores a descobrir. Nós não conhecemos todos os valores que o Brasil tem, e o 
Brasil não conhece todos os que Moçambique tem” (Folha, 01/07/2001, p. 21).

O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, foi entrevistado por 
O Globo em 13 de janeiro de 2008. O texto principal tratava da rota de tráfico de 
drogas que saía de Cabo Verde e Guiné-Bissau e chegava à Portugal e Espanha. 
A notícia “Trampolim africano para a droga na Europa” detalha esse percurso e 
alerta que o Brasil começou a ser via para esses traficantes por conta exatamente 
da CPLP. É apenas nesse momento que o jornal lembra que Guiné Bissau, Cabo 
Verde e Brasil fazem parte de uma comunidade. Busca-se, assim, a máxima visi-
bilização do Outro, sugerindo que existe aí uma raiz “natural” do mal, que estaria 
na África.

Esse texto reforça a criminalização, impondo controle e punição. O Globo tra-
ta a Guiné-Bissau como “narcoestado”. Maria Neves é o único governante ouvido 
na notícia e sua fala, em um quadro (box) ao lado, teve o título: “Nossa segurança 
é a da Europa”. Ele diz que seu país tem feito esforços para reduzir o tráfico, 
mas que parte da segurança em Cabo Verde foi entregue às forças internacionais. 
Fica explícita a relação de dependência ainda colonial, mas Neves compromete os 
outros países: “Precisamos mostrar que a segurança de Cabo Verde é também a 
segurança do Brasil e da Europa” (O Globo, 13/01/2008, p. 39).

Nos 20 anos da CPLP foram registrados conflitos que envolveram as nações
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dessa comunidade. Um dos acontecimentos mais dramáticos foi a luta pela inde-
pendência do Timor-Leste. Os dois jornais têm notícias sobre ela e apresentaram 
uma entrevista com governantes do Timor. Na edição de 29 de janeiro de 2008, 
José Ramos-Horta, presidente daquele país, foi entrevistado em O Globo. Os te-
mas centrais abordados foram violência, pobreza e falta de pessoal qualificado nas 
funções públicas para executar os programas de um governo iniciado em 2002. 
Diante desse quadro de carência, a frase de Ramos-Horta é o título da entrevista: 
“O Timor precisa de mais brasileiros”. Ele diz que o governo Lula tinha mandado 
250 professores e técnicos para a nova nação lusófona, mas as necessidades ainda 
eram grandes. Horta pede maior participação de Brasil e Portugal no desenvolvi-
mento do Timor-Leste.

Essa também foi a tônica da entrevista que o mesmo Ramos-Horta concedeu 
à Folha de S.Paulo em 4 de outubro de 2013. Nesse registro, ele é enfático na 
cobrança de maior participação do Brasil na CPLP, o que denuncia a falta de 
interesse do governo brasileiro e a prática de invisibilização dessa comunidade. 
Ramos-Horta pediu que o Brasil ajudasse nas eleições na Guiné-Bissau, país que 
tinha passado por golpe de estado. Para o timorense, era fundamental também 
que o Brasil montasse ainda uma TV, a exemplo da TV Al Jazeera, para reunir os 
países da CPLP. Na notícia, o jornal se encarrega de informar que Ramos-Horta 
não iria conseguir nem a ajuda brasileira para as eleições em Guiné-Bissau, “uma 
das nações mais pobres do mundo” e um “narcoestado” (Folha, 04/10/2013, p. 16), 
nem qualquer ação para criar uma TV da CPLP.

Em relação aos registros com governantes de Portugal e à CPLP, o destaque   
é para o espaço dado, desde o início dessa entidade, em O Globo. Antes mesmo 
da institucionalização da comunidade, o jornal trouxe uma entrevista com o pri-
meiro-ministro António Guterres. O título e as primeiras frases são explícitos 
das relações entre Brasil e Portugal diante da CPLP: “Vamos tratar muito bem 
os brasileiros” é a frase-título, a voz do primeiro-ministro. O Globo diz que Gu-
terres chega ao Brasil para “virar uma página negra da história do relacionamento 
Brasil-Portugal” (O Globo, 14/04/1996, p. 12). Como “virar uma página negra da 
história”? Apagando as nações africanas? Esquecendo a barbárie da escravização 
de índios e de negros?

Ao que parece, esses jornais, empresas capitalistas de viés eurocêntrico e es-
tadunidense, seguiram a proposta de “virar uma página negra” ao invisibilizar a 
comunidade lusófona em razão da presença africana. O jornal e o ministro focam 
nas “oportunidades” de exploração de “nossas empresas” (Brasil-Portugal), o que 
faz O Globo perguntar se a CPLP vai abrir portas da Europa para o Brasil. A 
resposta foi: “as empresas brasileiras terão muito mais facilidade para se instala-
rem no mercado europeu se usarem Portugal como plataforma de lançamento” (O 
Globo, 14/04/1996, p. 12). Aqui é que se pode entender a frase-título da entrevista: 
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“Vamos tratar muito bem os brasileiros”, ou seja, os brasileiros ricos, com 
condições para usar Portugal como “plataforma de lançamento” para que cheguem 
ao mercado europeu.

A abordagem apresentada em O Globo com Guterres foi reforçada pelo 
presidente de Portugal Jorge Sampaio. Em 10 de setembro de 1997, O Globo 
(O País, p.8) publicou: “Presidente de Portugal reafirma amizade com Brasil”. 
No registro, a CPLP foi reduzida ao Brasil e à Portugal. Os demais países não 
existiram. Em O Globo o presidente disse: o “Brasil tem muito a ganhar” com a 
CPLP porque “as empresas” vão ter acesso à Europa, por Portugal. Essa lógica 
de “tratar muito bem os brasileiros”, os brasileiros ricos e suas empresas, foi 
uma preocupação constante dos dois jornais nas entrevistas e notícias com os 
dirigentes políticos portugueses. Isto é, mais uma vez a questão do Outro tem 
forte fundamentação econômica. Ele será repelido ou será desejado a depender de 
sua capacidade de investir, mesmo sendo uma diferença.

Em 6 de agosto de 2002, O Globo entrevistou o primeiro-ministro português 
Durão Barroso. O título já era uma resposta dele ao jornal que confirmava os 
registros anteriores: “Status especial para brasileiros”. Entretanto, nessa notícia en-
xerga-se mais. Barroso foi entrevistado em Brasília, em meio a uma conferência da 
CPLP. O Globo insiste no “status especial para brasileiros”, mas quer saber sobre a 
mobilidade dos Outros (africanos e timorenses) dessa comunidade. Barroso aten-
de às expectativas do jornal ao afirmar que não vai haver portas escancaradas em 
Portugal para imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa. “Estão 
previstas exceções para lusófonos na nova lei que está sendo elaborada” (O Globo, 
06/08/2002, p. 30). Dois anos depois, a Folha entrevistou esse mesmo primeiro-
ministro. Em 7 de março de 2004 (Brasil, p. 8), ele disse que Portugal estava aberto 
para receber brasileiros, mas reclamou “dos pequenos investimentos das empresas 
brasileiras”. Ao que parece, o critério fundamental para a livre circulação na co-
munidade é o econômico.

Em outro recorte, O Globo aprofunda as visões dos dirigentes portugueses so-
bre a comunidade lusófona. Em razão da “comemoração dos 500 anos do Brasil”, 
o jornal entrevista o presidente Jorge Sampaio, convidado pelo governo brasileiro 
para as “festividades”. Os presidentes dos países da África lusófona não foram 
entrevistados. Não existe a informação no jornal se tinham sido convidados para 
o evento. Em 20 de abril de 2000, O Globo inicia a entrevista com Jorge Sampaio 
perguntando se as relações entre Brasil e Portugal “estão condenadas a ficarem 
apenas nos aspectos afetivos e históricos”? (O Globo, 20/04/2000, p. 33). Essa per-
gunta liga a história e as relações identitárias entre metrópole e colônias aos “as-
pectos afetivos”. É a mesma lógica que a Folha, em 03/11/2003, usou para afirmar 
que Lula fala em “tom emocional” quando se referia aos escravizados e à dívida 
histórica do Brasil e África.
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Nesse registro de 2000, O Globo buscava saber do presidente de Portugal quais 
os benefícios para as empresas brasileiras com a CPLP. Na resposta, Sampaio não 
enfrentou a questão econômica de forma direta, mas disse que “os laços afetivos 
e históricos” entre os dois países são um “privilégio” (O Globo, 20/04/2000, p. 
33). Apesar de destacar os “laços”, o presidente de Portugal e O Globo trataram 
a comunidade lusófona sem povos africanos e o Timor-Leste. E aqui está uma 
parte fundamental do regime de visibilização: a  configuração  de uma experiência 
narrativa do invisível que, como diz Cunha (2006, p. 101), “pressupõe apagar algo 
que positivamente existia (a violência da colonização, o sistema escravagista e a 
multidão de negros que povoavam o país) e, ao mesmo tempo, pressupõe criar 
algo que positivamente nunca existiu: o consórcio harmonioso entre colonizador 
e o habitante natural da terra”.

Na sequência dessa entrevista, Jorge Sampaio confirma a análise acima: “aos 
olhos dos nossos valores de hoje, fizeram-se coisas terríveis durante três séculos 
de colonização portuguesa” (O Globo, 20/04/2000, p. 33), disse Sampaio buscando 
imunizar-se de algum tipo de dívida histórica. O presidente de Portugal, no 
evento dos “500 anos”, propõe uma reencenação do mito do descobrimento, 
com o devido apagamento das barbáries. Ele afirma que estava no Brasil para 
“comemorar a descoberta do Novo Mundo, um dos maiores feitos dos portugueses 
[…] Tenho orgulho de representar o povo que escreveu essas páginas da História 
da Humanidade” (O Globo, 20/04/2000, p. 33).

A pátria, a língua e o não acordo ortográfico

Aos vasculhar as raras notícias nos jornais Folha de S.Paulo e O Glo-
bo nos primeiros 20 anos da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa, deparei-me com a temática do possível acordo ortográfico entre as 
nações lusófonas. E as poucas notícias sobre ele revelam muito para se en-
tender a invisibilização da CPLP no Brasil em duas décadas. Vejamos.

As poucas notícias sobre a unificação da escrita na comunidade lusófona 
concentraram-se em O Globo. Contudo, os agenciamentos propostos pelos dois 
jornais são rigorosamente semelhantes, a começar pela completa ausência da 
participação nesse importante debate dos países africanos lusófonos e do Timor-
-Leste. A reforma ortográfica da língua portuguesa, segundo a Folha de S.Paulo e 
O Globo, somente dizia respeito ao Brasil e a Portugal. As enormes contribuições 
de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique não
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foram vistas, não existiram nesses jornais. Timor Leste quase não foi lembrado 
quando o assunto foi esse acordo. 

Essa completa invisibilização tem lastro profundamente histórico. Lembra 
Alfredo Bosi (1996), sobre as expansões imperiais do século XV e que resultaram 
no colonialismo que ao não-europeu sempre se negou a possibilidade de prota-
gonismo, de narrativa. Ao Outro não é dado o direito a falar, a narrar e narrar-se. 
Entretanto, observe que no decorrer dos insucessos desse acordo ortográfico ao 
longo dos anos no Brasil e em Portugal, as nações africanas lusófonas passaram 
a ganhar visibilização para que elas pudessem ser responsabilizadas pelo que O 
Globo, em 27 de dezembro de 2008, chamou de “desacordo” da língua, impondo 
cinicamente a culpa pelo não acordo aos países africanos lusófonos.

Desde 18 de julho de 1998, O Globo, dois anos depois de criada oficialmente 
a CPLP, já apresentava as possíveis mudanças na escrita do português no Brasil 
se um acordo ortográfico fosse aprovado. O jornal destacava que o entendimento 
“depende de Portugal”. As nações africanas lusófonas estão invisíveis aqui, não 
aparecem, não são citadas. É como se apenas Portugal e Brasil falassem a língua 
portuguesa no mundo. Na edição de 22 de outubro de 2004, a Folha de S.Paulo 
(Cotidiano, p. 4) revelou um pretenso protagonismo brasileiro nessa reforma 
ortográfica: “Brasil dá o primeiro passo para unificar a língua”.

Contudo, os passos iniciais e o protagonismo na tentativa de unificação da 
escrita não são do Brasil. Em 1990, já existia um acordo ortográfico entre os países 
lusófonos, mas sem efeito nenhum. Com a CPLP, em 1996, esse debate retornou, 
e somente Portugal e Cabo Verde (sim, o país africano lusófono) assinaram o 
acordo. O Brasil, anos depois, foi o terceiro a manifestar interesse.

Em 2007, depois de anos sem qualquer implementação real desse acordo, O 
Globo faz uma espécie de balanço sobre ele e externa um tom de cobrança ao “país 
sede da língua”, Portugal. Na edição de 01 de setembro daquele ano, o título do 
caderno de cultura daquele jornal, Prosa & Verso, é “Trava-língua”. Nesse registro, 
O Globo critica a demora na implementação do acordo em razão de “conserva-
dores portugueses” que não querem as alterações na escrita. O jornal também 
denuncia a falta de interesse do Brasil. Na prática, o texto revela uma espécie de 
dependência “natural” do Brasil em relação à Portugal, além de insistir na invisibi-
lização dos países da África lusófona e do Timor-Leste nesse tema. Essa ausência 
de “voz” africana, timorense, indiana, galega no debate também está no uso, pelo 
jornal, das campainhas do despertador da ilustração da notícia. Lá estão apenas 
cores das bandeiras do Brasil e de Portugal.

A discussão sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa mereceu um 
editorial na Folha de S.Paulo na edição de 25 de maio de 2008. O jornal criticou o 
acordo entre os países da CPLP para a unificação, alegando que se vinha gastando 
muito tempo para poucos resultados. O editorial não informa sobre qualquer tipo 
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de participação dos países lusófonos africanos e do Timor-Leste nesse debate. 
A Folha destaca o idioma, as mudanças e a relação entre Brasil e Portugal, sem 
qualquer ponto que remeta às interseções históricas e identitárias da comunidade. 
O editorial encerra assim: “Ótimo seria se o governo brasileiro seguisse o de 
Portugal, abandonando a pressa injustificável” (Folha, 25/05/2008, p. 2).

Após aprovado no governo português, tendo apoio do presidente de Portu-
gal, e de ter passado pelo parlamento daquele país no primeiro semestre de 2008, 
O Globo, na edição de 30 de setembro, noticiou que o presidente Lula assinou 
a reforma ortográfica e que as mudanças estariam valendo no ano seguinte. A 
assinatura aconteceu na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 
em que se lembravam os 100 anos da morte de Machado de Assis. Nesse registro, 
apesar do acordo não envolver a participação dos países lusófonos da África e do 
Timor-Leste (completamente ausentes), foi o presidente Lula quem os convocou 
pela primeira vez ali.

Segundo Lula, o acordo “aproxima o Brasil de suas raízes históricas”. Nas falas 
do presidente, reproduzidas pelo jornal, estão nítidas as marcações e dispositivos 
históricos e identitários entre nós, mas que estão somente na fala direta de Lula, 
e não do jornal. Disse Lula: “Quero destacar o imprescindível regaste de nossos 
laços substantivos com a África, em particular com a África de língua portuguesa, 
que para nós representa muito mais do que uma prioridade geopolítica. Diz 
respeito à nossa alma, à nossa identidade como nação multiétnica e multicultural, 
ao próprio destino da civilização brasileira” (O Globo, 30/09/2008, p. 13).

A Folha de S.Paulo também publicou no mesmo dia de O Globo, na sessão 
Cotidiano, que o presidente Lula tinha assinado o acordo para implementar a 
reforma ortográfica e, no texto da notícia, também existem falas diretas atribuídas 
ao presidente, em que ele inclui a África nesse processo. Lula, na Folha, disse que 
o acordo é “como um ‘reencontro do Brasil consigo mesmo’ […] Ele também 
propicia um novo impulso ao intercâmbio Brasil/Portugal e o ‘imprescindível res-
gate’ dos ‘laços substantivos com a África, em particular com a África de língua 
portuguesa’” (Folha, 30/09/2008, p.1).

Na prática, o acordo ortográfico na CPLP não entrou em vigor no período 
esperado no Brasil. E para a Folha e O Globo os responsáveis por esse insucesso 
foram os países africanos. Ainda em 2008, na edição de 15 de março, O Globo traz 
uma entrevista com o filólogo José Pereira da Silva, da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro. Ele diz que o novo acordo ortográfico “terá muitas dificuldades de 
ser levado adiante em Moçambique” porque aquele país “tem um português fraco 
frente aos dialetos” (O Globo, 15/03/2008, p. 2). “Português fraco”? O filólogo 
avalia que os moçambicanos somente “aplicarão o acordo se perceberem que a 
língua dos ex-colonizadores representa alguma vantagem econômica e política” 
(O Globo, 15/03/2008, p.2).
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Nesse registro não aparece nenhum outro país africano lusófono, apenas 
Moçambique, e tampouco faz-se menção ao Timor-Leste e à todas as regiões 
lusófonas. Todavia, o título da notícia afirma que “Acordo precisa empolgar os 
africanos”. Isto é, os africanos são o problema. Na foto que ilustra a notícia não 
há africanos. Assinam o acordo os presidentes de Portugal, Cavaco Silva, e Lula, 
do Brasil. Reforço: afirma o jornal que o “Acordo precisa empolgar os africanos”, 
ou seja, “os africanos”, sempre eles, agora aparecem, estão ali enquanto a culpa, o 
atraso, o insucesso. Na Folha de S.Paulo, em  11  de janeiro de 2009, quando já se 
sabia que a unificação da ortografia não tinha mais data certa para entrar em vigor, 
o jornal responsabiliza, de forma direta “os países lusófonos da África”.

“Com exceção de Portugal, os outros países que ratificaram o Acordo – 
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe – parecem não estar dando muita bola 
para mudança na ortografia” (Folha, 11/01/2009, p. 5). A notícia informa que 
as quatro nações lusófonas que assinaram o acordo ainda não o validaram. Na 
sequência, esse jornal complementa: “Angola e Moçambique não ratificaram e 
nem têm prazo para isso […]. Timor Leste não assinou por conta da guerra 
da independência. Na Guiné-Bissau nem se conhece esse acordo” (Folha, 
11/01/2009, p. 5).

Diferentemente dos registros anteriores, em que os países dessa 
comunidade lusófona na África e o Timor-Leste estavam completamente 
ausentes, invisíveis nesse debate, agora, para responsabilizá-los pelo fracasso 
do acordo, “os africanos” passam a constar como figuras visíveis e centrais 
nessas narrativas, inclusive nos títulos, constituindo-se presenças, mesmo que 
ausentes. 

A luta do Brasil contra a mobilidade na CPLP

Um dos temas mais dramáticos que surgiu na investigação sobre os 20 primeiros 
anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no Brasil foi o da 
mobilidade. Além de ser uma questão de difícil clareza interna na CPLP (ou 
talvez esteja nítida demais), a remota possibilidade de “livre circulação” dentro da 
comunidade sofreu um duro e permanente combate dos dois principais jornais 
brasileiros. Os periódicos, como porta-vozes dos interesses das elites nacionais, 
não apenas apagaram esse tema, mas o pouco que veio à luz, foi duramente 
criminalizado.

Penso que em uma reunião de países, de nações profundamente constituídas 
entre si por histórias, culturas e identidades comuns e que resolvem nomear-se 
como “pares”, formando uma “comunidade”, a ideia de mobilidade livre e sem
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quaisquer amarras é um tema central, não como problema, mas como exigência da 
própria ideia de experiência da vida em “comum”. De fato, concretamente, para se 
experimentar uma comunidade não pode haver a mínima sombra de qualquer im-
possibilidade de livre circulação entre seus pares. Entretanto, na vida prática, não 
é bem assim, e que bem o que diga a comunidade europeia, transformada depois 
em união europeia, uma mudança que não foi simplesmente de nomenclatura, de 
comunidade para união. Comunidade tem implicações mais profundas do que 
uma simples união.

Em minha investigação, a imaginária liberdade de circular sem barreiras pelo 
espaço lusófono se revelou uma preocupação, um problema constante, mesmo 
no pouco visível sobre a CPLP nos dois jornais brasileiros. Nas raras notícias 
dos presidentes, de modo especial dos portugueses, essa questão apareceu como 
questionamento da Folha de S.Paulo e em O Globo. Eles reagiam duramente à ideia 
de “livre circulação” na comunidade dos países de língua portuguesa, exigiam de 
Portugal posição e rigor para que isso não se concretize e criminalizam qualquer 
iniciativa que possibilite pensar, reconhecer e partilhar um espaço comum, um 
passo para a experiência communitas.

O jornal O Globo, por exemplo, em 30 de julho de 2002, trouxe uma notícia 
que parecia algo até positivo sobre a CPLP. O título foi: “Acordo vai criar a cida-
dania lusófona”. Esse registro foi resultado de uma conferência da CPLP realizada 
em Brasília em 2002 e, nela, os países dessa comunidade assinariam um acordo 
para “facilitar” a circulação entre as nações lusófonas. O Globo entrevistou a brasi-
leira Dulce Pereira, secretária-executiva da CPLP. Logo se percebe que o título e 
a sua frase de apoio (“Cidadãos dos países de língua portuguesa terão seus direitos 
ampliados”) não correspondiam às decisões da CPLP.

O primeiro aspecto a destacar nesse registro, porque é sintomático, é o de que 
essa notícia sobre a “cidadania lusófona” foi publicada na página 12, junto com 
notícias de violência, polícia, crime. A informação sobre o evento da CPLP, de 
um acordo para “cidadania lusófona” e da mobilidade nessa comunidade estava 
junto aos registros de um mafioso italiano preso; de um dono de escola acusado de 
assassinato; do presidente da Pastoral da Terra que defende crimes. Está claro que 
para o jornal a ideia de “livre circulação”, de “cidadania lusófona” e de “mobilidade” 
são casos de polícia, de violência, de crime.

Ao analisarmos atentamente esse texto de O Globo (30/07/2002), percebe-se 
o porquê de ele estar inserido na página policial. O jornal revela o temor de que 
os povos da comunidade dos países de língua portuguesa “possam ter os mesmos 
direitos que os brasileiros”. No entanto, a secretária da CPLP, Dulce Pereira, trata  
logo de “tranquilizar” os jornais brasileiros. Ela afirma que a ideia desse “acordo é 
incentivar atividades econômicas” e beneficiar os “médicos, empresários, jornalistas 
e diplomatas” (O Globo, 30/07/2002, p. 12). O jornal conclui a notícia informando
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que “o governo brasileiro não teme que o acordo incentive a imigração de africanos 
para o Brasil”, e que os limites impostos aos “africanos” permanecem inalterados.

Assim, fica bem nítido o motivo do combate à ideia de livre circulação entre 
nós: os africanos. Por isso, essa notícia da CPLP ter sido editada na página po-
licial. O Outro nesse caso, o eterno estrangeiro a ser combatido e eliminado está 
plenamente visível para ser criminalizado. Ele é negro, africano, pobre. Mesmo 
sem sua presença física – impedida e apagada – ele é uma presença incômoda.

Quando o assunto é mobilidade na CPLP os jornais fazem emergir no regime 
de visibilização uma seleção noticiosa mais racista ainda, uma lógica construída 
desde o Brasil Colônia, uma formulação ideológica da alteridade que “conota 
rigidez e ordem imutável como também desordem, degeneração e repetição 
demoníaca” (Bhabha, 1998, p.105). Desde as notícias que analisamos sobre os 
presidentes brasileiros, há uma rigorosa presença em quase todos os textos, nos 
dois jornais, que associa pobreza, miséria, crime, droga, corrupção, doença com os 
países africanos lusófonos. Nos registros dos Acordos Institucionais, essa lógica 
também se mantém.

Veja outro exemplo: em 27 de julho de 2008, O Globo publicou que o 
presidente Lula, em reunião da CPLP, anunciou que criaria uma universidade 
no Brasil para atender os estudantes dos países da comunidade. Em 2010, foi 
inaugurada a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), com sede em Redenção/CE. Assim como aconteceu com a 
notícia sobre a “cidadania lusófona” (O Globo, 30/07/2002, p. 12), o anúncio do 
presidente Lula de que criaria essa universidade, também foi publicado junto aos 
registros criminais naquele jornal.

Além disso, há uma propaganda ao lado (ocupando um espaço maior do 
que a própria notícia) de uma empresa de seguro que promete proteção contra 
“invasores de computadores”. A foto da peça publicitária é uma figura humana, 
mas faz-se passar por um alienígena e que parece furtar o computador. O título 
da notícia da CPLP é “Universidade no Ceará vai formar africanos”, e a condição 
de “africanos” talvez explique o porquê de ela estar na página policial, ao lado do 
anúncio sobre os invasores. “Porque você nunca sabe quando um problema vai 
invadir seu computador”, diz o texto da publicidade. No corpo dessa notícia, ao 
contrário do título (“…formar africanos”), informa-se que metade dos estudantes 
será de brasileiros e a outra metade será formada por jovens dos demais países 
da CPLP, isto é, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, guinéu-equatorianos, 
moçambicanos, são tomenses, timorenses e portugueses. Ou seja, não será para 
“formar africanos”. A palavra “africano” usada no título da notícia pelo jornal 
é o dispositivo a produzir a condenação e a rejeição. Ele está visível para ser 
criminalizado, como o invasor, o Outro perigoso, negro, pobre, que ousou atravessar 
a fronteira.
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Timor-Leste
Para perceber essa criminalização, observemos mais um exemplo para além 
dos países lusófonos africanos. No Governo Lula foi assinado convênio com 
Timor-Leste para que professores brasileiros fossem para lá enviados. A missão 
era ensinar a língua portuguesa aos timorenses em razão de que, nos 27 anos 
de dominação da Indonésia, o português foi proibido em Timor. A Folha de 
S.Paulo, na edição de 28 de março de 2005, trouxe uma reportagem sobre a ida 
dos educadores brasileiros ao Timor. A narrativa começa com uma retranca (uma 
marca de texto no início da reportagem) sugestiva e fora do padrão daquele jornal: 
“o outro lado do mundo”, mas que não foi usada para Austrália, Indonésia e outros 
países próximos ao Timor. A Folha inicia o texto: “Na mala um carregamento de 
repelentes de insetos, na mão comprovante de vacinas contra moléstias tropicais e 
no bolso um dicionário do exótico dialeto tetum” (Folha, 28/03/2005, Cotidiano, 
p.6). O jornal faz uma pequena entrevista com uma professora que vai ao Timor. 
“E seu eu ficar doente? Não sei se há curandeiros no Timor”.

O jornal ainda conta que professores prepararam um “kit sobrevivência” 
com galocha e “pastilhas de cloro para purificar até a água de banho no país 
mais pobre da Ásia” (Folha, 28/03/2005, p.6). Mais uma vez o repelente, agora 
acompanhado de vacina contra moléstias, dicionário exótico, pastilhas de cloro e 
um “kit sobrevivência”. Ou seja, tem-se o Outro visível e, nesse caso, mesmo sendo 
na Ásia, o Timor-Leste foi vestido de África pela Folha de S.Paulo, já que os males 
sempre foram atribuídos pelos jornais a esse último continente.

Conflitos: mostrar para rejeitar

O que as notícias no Brasil sobre os conflitos dentro das nações que compõem 
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa revelam sobre a visão brasileira 
dessa mesma comunidade? Em duas décadas da CPLP ocorreram conflitos 
armados nos países dessa comunidade, a exemplo de golpes de Estado na Guiné-
Bissau e em São Tomé de Príncipe, e na luta do Timor-Leste pela libertação do 
domínio da Indonésia. Há ainda registros de sequestro do primeiro-ministro da 
Guiné-Bissau e do assassinato de Nino Vieira, então presidente daquele país.

No Brasil, também no período de nossa investigação (1996-2016), houve um 
golpe em agosto de 2016 que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Essa ação, no 
entanto, diferenciou-se dos demais países da CPLP em razão de o golpe ter sido 
fruto de um grande acordo jurídico-parlamentar, sem a utilização ostensiva, nas
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ruas, das forças armadas. Sobre esse acontecimento em 2016 no Brasil, a CPLP 
não se manifestou, assim, não existe registro dele em O Globo e nem na Folha de 
S.Paulo que o relacionasse à comunidade lusófona.

Quanto às notícias sobre os conflitos armados nos demais países da CPLP, 
esses dois jornais buscaram revelar uma narrativa detalhada, no sentido de explicar 
onde fica o país, quem são os políticos e militares envolvidos, ou seja, há uma espé-
cie de guia para que os leitores possam identificar o lugar do perigo. Vale destacar 
que, nessas notícias de conflito na CPLP, são reforçadas e ampliadas as “quali-
ficações” empregadas nos outros registros sobre África: países pobres, doenças, 
corrupção, tráfico de drogas, ditadura. Curiosamente, aqui aparecem referências 
tanto ao Brasil quanto à CPLP.

Veja alguns exemplos. Em 1980, na Guiné-Bissau, Nino Vieira, aliado a 
Ansumane Mané, chefe das forças armadas, toma o poder central em um golpe 
de Estado. Em 1998, o presidente Nino Vieira demitiu Ansumane Mané do 
cargo de chefe das forças armadas, acusando-o de tráfico de armas e drogas, e 
de contrabando. A demissão de Mané fez estourar outro conflito no país, que foi 
coberto em O Globo em 17 de junho de 1998, e no jornal Folha de S.Paulo dois 
dias depois.

Nos dois jornais o destaque é para o fato de a Guiné-Bissau ser “um dos 
países mais pobres do mundo”, de estar envolvido em crimes de “tráfico de armas 
e drogas, de corrupção”, e de fazer parte, “junto com o Brasil”, da mesma comu-
nidade dos países de língua portuguesa. Em outras palavras, o Brasil está em uma 
comunidade – e nesse momento ela é visível –, em que um dos seus membros, 
a Guiné-Bissau, na África, é nomeado pelo jornal como um “narco-Estado”. O 
Globo (17/06/1998, p. 30) informa que a marinha portuguesa tinha retirado 70 
brasileiros da Guiné-Bissau, que a embaixada do Brasil estava fechada e o embai-
xador brasileiro desaparecido.

Na Folha de S.Paulo (19/06/1998, p. 15), além de se destacar que o Brasil faz 
parte da mesma comunidade que a Guiné-Bissau – a CPLP –, também se recorre 
a um rastro histórico e identitário para informar que aquele país é uma ex-colônia 
portuguesa com amplas relações com a Bahia, no Brasil. “‘Em Salvador me sinto 
em casa’, diz guineense” (Folha, 19/06/1998, p.15).

Depois de uma longa ausência de notícias sobre os conflitos na Guiné-Bissau 
e a CPLP na Folha de S.Paulo e em O Globo, esse país volta ao noticiário dos dois 
jornais em 03 de março de 2009, em razão do assassinato do presidente Nino 
Vieira, que segundo os dois periódicos, foi atribuído a um grupo de militares 
que teria vingado uma tentativa de morte contra o ex-comandante das Forças 
Armadas, Ansumane Mané. Com esse assassinato, os jornais retomaram a mesma 
narrativa de 1998 e a partir das mesmas palavras-chave: pobreza, corrupção, tráfico 
de armas e drogas, e a relação visível com o Brasil por meio da CPLP. 
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Em 2012, a Guiné-Bissau ganha espaço na Folha, em 14 de abril, ao jornal in-
formar que “o pequeno país africano lusófono” sofreu outro golpe, com o sequestro 
do primeiro-ministro Carlos Gomes. Esse novo conflito ocorreu no período elei-
toral e Gomes era um dos candidatos à presidência da República. Para a Folha, na 
Guiné-Bissau o “tráfico de cocaína, corrupção e disputas por poder enfraquecem 
o país, visto como um ‘narco-Estado’” (Folha, 14/04/2012, p. 20).

Os dois jornais também cobriram um golpe de Estado em São Tomé e 
Príncipe, no ano de 2003. Tanto em O Globo quanto na Folha as narrativas 
sobre esse conflito se assemelham. As palavras-chave que “qualificam” esse país 
lusófono são as mesmas de outros registros: pobreza, corrupção, tráfico de droga e 
a associação com o Brasil em razão da CPLP. Diferentemente da Guiné-Bissau, 
em São Tomé os interesses sobre o petróleo entraram nos argumentos do conflito.

Na edição de 17 de julho de 2003, a Folha destacou que o golpe militar 
pegou o presidente santomense Fradique de Menezes fora do país, e que a 
motivação desse golpe havia sido o controle das riquezas do petróleo. Também 
diverso do que ocorreu na Guiné-Bissau, o jornal diz que “o governo brasileiro 
condenou e repudiou ‘firmemente’ o golpe e conclamou os revoltosos a cessarem 
imediatamente o movimento” (Folha, 17/07/2003, p. 12).

O conflito em São Tomé e Príncipe foi noticiado em O Globo de 18 de julho 
de 2003. O jornal diz que os países da CPLP pretendiam enviar uma missão para 
“mediar um acordo com os militares” (O Globo, 18/07/2003, p. 27), com participa-
ção do Brasil. Chama a atenção a disposição gráfica na página do jornal sobre esse 
registro. O golpe em São Tomé e Príncipe parece ser um pequeno box da notícia 
maior, que é também um golpe, mas no Congo. Ou seja, podemos falar em um 
regime de visibilização tão configurado para a África que, mesmo sendo em países 
e contextos diferentes, eles são postos no visível como um bloco único.

Um outro conflito que mereceu atenção nos dois jornais nos 20 anos da CPLP 
foi o da luta pela independência do Timor-Leste. Esse conflito foi preenchido por 
alguns fatos importantes: o Nobel da Paz, em 1996, dividido pelos timorenses 
Carlos Ximenes Belo e José Ramos-Horta, líderes da resistência em Timor e 
que buscaram agendar o conflito; o envolvimento de comitês pró-independência 
no Brasil, com o engajamento de intelectuais e artistas; e as constantes ações do 
ativista timorense Xanana Gusmão, que esteve preso por 12 anos e buscava em 
organizações internacionais, inclusive na CPLP, ajuda à causa do Timor-Leste.

Antes mesmo da criação da CPLP, ativistas timorenses cobravam o 
envolvimento da comunidade lusófona em razão do Timor ter sido ex-colônia 
portuguesa. Em 1998, em uma conferência da CPLP, uma comissão do Timor 
pediu o apoio oficial da entidade, mas não foi atendida como deveria. A partir 
daquele ano, a Indonésia aumentou a repressão contra os timorenses. Em 6 de 
setembro de 1999, O Globo trouxe reportagem assinada pela Agência France-Press
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que, curiosamente, culpava a resistência, o movimento pró-independência de 
Timor pela violência em Dili, a capital. O jornal cobrava responsabilidade da 
Indonésia por não ter tido “força” para controlar a ex-colônia portuguesa, o que 
gerava “Anarquia no Timor Leste”, título da notícia.

Depois de intensas lutas e massacres, o Timor-Leste conquista a independên-
cia em um processo que somente vai se consolidar a partir de 2002, ano em que 
o novo país ingressa na CPLP. Depois da independência, o Timor praticamente 
desaparece dos jornais brasileiros. Na Folha, pequenas notas sobre a dificuldade de 
consolidação do país e uma reportagem em março de 2005, quando o Governo 
Lula decide mandar professores ao país. A outra notícia na Folha está na edição 
de 08 de abril de 2007, em Mundo, página 17, sobre a “turbulência” das eleições 
presidenciais. Chama a atenção nesses registros a ausência da CPLP, a violência e 
as interferências internacionais, especialmente da Austrália.

A Folha e O Globo trazem, a partir da eleição de Ramos-Horta como 
presidente do Timor-Leste, o recrudescimento da violência naquele país. Na 
edição de 12 de fevereiro de 2008, os dois jornais noticiaram um atentado contra 
o presidente, uma ação atribuída a ex-militares ligados à Indonésia. Nas notícias 
dos dois jornais se vê a indiferença da CPLP, ao tempo em que o presidente do 
Timor recebe apoio do exército australiano.

Os registros sobre os conflitos em Timor-Leste revelam a distância entre esse 
país, o Brasil e a própria CPLP, apesar do intenso esforço de sensibilização e do 
pedido de acolhida na comunidade por suas lideranças políticas. Quando se tratou 
da CPLP nos jornais, Timor-Leste esteve no mesmo campo de invisibilização 
dos países africanos. A Folha e O Globo trataram o Timor como o Outro que está 
à distância, e que parece não ameaçar os brasileiros como os “africanos”, mais 
próximos do Brasil. Todavia, sobre o Timor, as notícias empregam as mesmas 
cargas de miséria, pobreza, ignorância, pintando aquele país de negro.

Em resumo, os dois jornais utilizaram-se da existência de conflitos in-
ternos envolvendo os países da CPLP para dar visibilização a essa comuni-
dade e fazer a associação com o Brasil. Essas ações tinham um objetivo nítido: 
provocar a imediata rejeição do Brasil a essa comunidade. Com isso, os jornais 
propõem que não nos reconheçamos como membros de um grupo de países 
pobres, cheios de doenças, corrupção, tráfico de drogas, ditadura, e agora, com 
golpes militares, grupos rebeldes, etc. 
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A cultura como caminho de visibilização

Na investigação sobre os primeiros 20 anos da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa no Brasil descobri raríssimas notícias em que a palavra-chave era 
“lusofonia”. Quando ela apareceu, os registros na Folha de S.Paulo e em O Globo 
remetiam para temáticas da Cultura e aí se podia enxergar uma fosca luz de 
que não apenas Portugal e Brasil falam em português, mas há uma comunidade 
profundamente entrelaçada por raízes históricas. 

O que estou a dizer é que as raras notícias da área cultural desses jornais, 
associadas ao uso da palavra “lusofonia” são como brechas a acionar marcas 
identitárias mais claras que envolvem o Brasil nessa comunidade, inclusive 
denunciando até o não interesse brasileiro pela CPLP. Vejamos.

Na edição de 06 de novembro de 1999, a Folha de S.Paulo trouxe uma 
entrevista com os escritores Mia Couto, de Moçambique, e Pepetela, de Angola. 
Eles estavam no Brasil para participar de congressos e lançamentos das novas 
obras. No registro do jornal, Couto e Pepetela avaliaram sobre as dificuldades 
da produção da literatura portuguesa e comentaram sobre as ações políticas da 
comunidade lusófona.

Sobre a CPLP, Mia Couto reconheceu que “os pontos de convergência 
são muito frágeis se compararmos os pontos divergentes”. Para esse escritor, a 
comunidade que se pretende tem espaços econômicos, geográficos e políticos 
diferenciados e, aqui, ele arremata: “O Brasil não está preocupado com o sul da 
África” (Folha, 06/11/1999, p. 10).

No ano seguinte, na edição de 13 de março de 2000, a mesma Folha, em uma 
edição com a retranca/marca inicial do texto de “500 anos” que “comemorava o 
descobrimento” trouxe uma entrevista com Katia Mattoso, historiadora brasileira. 
Ela trata da “dívida do Brasil para com a África”, questão que será lembrada anos 
depois pelo presidente Lula. Mattoso defendeu que o Brasil precisa enfrentar sua 
história e começar a pensar não mais como lugar colonizado, mas como parte 
do Império Português. “O Brasil, desde o princípio do século 17, mantinha rela-
ções com a África no comércio de escravos. O tráfico realizado por Portugal só 
existiu no começo” (Folha, 13/03/2000, p. 10). Isso implicaria reconhecer que os 
brasileiros agiram diretamente como escravagistas. Para a historiadora, o Brasil 
precisa superar a ideia de vítima e isso ajudaria a resolver a discussão sobre nossas 
identidades.

Também na Folha de S.Paulo, em 2001, foi publicada uma notícia sobre o 
lançamento do livro “Moçambique”, do antropólogo Peter Fry. O jornal faz uma 
resenha da obra e apresenta a entrevista com o autor. Apesar do título, o livro não 
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está dedicado somente à Moçambique, mas traz ensaios sobre os países africanos 
de língua portuguesa. Peter falou também sobre a CPLP. Recortamos um trecho 
dessa notícia: “A distância que separa o discurso e a prática da CPLP é tanta 
que, há seis anos, Moçambique entrou na Comunidade Britânica. Uma ofensa, na 
visão portuguesa, mas, cercados de países de língua inglesa, os moçambicanos já 
mantinham relações com os britânicos e têm o seu futuro ligado ao da África do 
Sul, vizinha e potência regional. Nas enchentes do ano passado, os helicópteros de 
ajuda que chegaram foram os da África do Sul, depois da Comunidade Britânica 
e só então os da CPLP”, explica Fry (Folha, 22/08/2001, Ilustrada, p. 5).

Em O Globo encontrei – embora bastante raros – registros de cultura que 
podem ser instrumentos para produzir alguma visibilização da lusofonia, sem re-
correr a desqualificações – prática comum desses jornais – sobre essa comunidade, 
especialmente em relação à África lusófona. Por exemplo, em 06 de novembro de 
2010, no caderno Prosa & Verso, O Globo traz a capa e mais uma página sobre 
o Fórum das Letras em Ouro Preto/MG, evento que o jornal diz tentar “apro-
ximar a África lusófona e o Brasil através da literatura”. No texto, Guiomar de 
Grammont, idealizadora do Fórum, pergunta: “Por que conhecemos tão pouco as 
literaturas de países de língua portuguesa, que a princípio seriam de acesso mais 
fácil para nós?” (O Globo, 06/11/2010, p. 1).

Mais adiante nessa notícia, Grammont afirma que “precisamos lutar contra 
o ostracismo ao qual a literatura em português é injustamente condenada”. Na 
apresentação gráfica desse registro no jornal, tem-se bandeiras dos países da 
CPLP, mas a do Brasil está fora do semicírculo formado por elas. Além de fora, 
está na parte de cima, o que pode indicar uma crítica ao distanciamento e ao não 
reconhecimento pelo Brasil dessa comunidade lusófona.

Além de tratar desse tema na capa do caderno, a notícia continua na página 
seguinte com uma entrevista com o escritor angolano Luandino Vieira, onde o 
título já indica uma visão crítica das relações históricas e identitárias dentro da 
comunidade lusófona: “Laços culturais forjados com violência”. O escritor alega 
que teve um livro censurado pela ditadura portuguesa e foi preso porque misturou 
o português com o kimbundu, língua em Angola. Luandino reconhece que “há 
uma dimensão cultural importante nos laços que ao longo dos séculos foram 
forjados, de maneira muito violenta” (O Globo, 06/11/2010, p. 1). Esse escritor 
fala da importância do Brasil na aproximação com a produção da África lusófona 
porque “as ligações entre o Atlântico Sul são históricas, vêm de muitos séculos”, 
disse em O Globo.

O disco “Lusofonia”, lançado pelo artista carioca Martinho da Vila no ano 
2000 foi alvo de notícia na Folha. Na edição de 12 de abril, o jornal informou que 
o álbum traz a participação de artistas da comunidade lusófona, especialmente “os 
africanos”. Nesse registro, Martinho afirma que “pretende revelar aos brasileiros a 
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música de outros países de língua portuguesa. Ainda que o Brasil seja um país 
negro, os artistas dos países africanos que falam português são mais populares 
na Europa do que aqui” (Folha, 12/04/2000, Ilustrada, p. 5). Isto é, além de 
revelar a ausência artística africana no Brasil, a notícia deixa enxergar uma 
África lusófona distante das marcas recorrentes de pobreza, doenças e crimes.

Também O Globo, em 06 de maio de 2014, publicou uma entrevista com 
Miguel Pinheiro, cientista e dramaturgo português que morava no Rio de 
Janeiro. Ele tinha uma companhia de teatro que circulava nos países lusófonos. 
Miguel se diz encantado pelo Brasil, mas avalia que “a questão da África no 
Brasil está mal discutida”, que é título desse registro. O dramaturgo diz que foi 
no Rio de Janeiro que ele percebeu o quanto a África é desconhecida no Brasil. 
Para ele, apesar da afrodescendência, “ainda falta muito para compreender a 
real influência desse continente neste país […] para o Brasil dar certo, ele tem 
que se conhecer por dentro e se conhecer lá fora” (O Globo, 06/05/2014, p. 2).

Outro registro significativo de cultura em O Globo de 20 de outubro de 
2015 é “Angola chamando”. Esse texto mostra uma mobilização popular que 
pedia a libertação do rapper Luaty Beirão e de outros 14 ativistas angolanos. 
Eles estavam presos há quatro meses e faziam greve de fome há 32 dias. Todos 
foram detidos pelas forças do presidente José Eduardo dos Santos quando 
debatiam o livro “Da ditadura à democracia”, de Gene Sharp. A justificativa 
do governo para as prisões era a de que o grupo planejava um golpe de Estado. 
O jornal informa que os protestos em favor da liberdade dos ativistas tinham 
chegado aos países lusófonos, por meio da Anistia Internacional. No entanto, 
ocorrem apenas manifestações pontuais em Portugal, durante um festival 
literário. Na notícia, informa-se que nem a CPLP nem o Governo do Brasil se 
manifestaram. Destaca-se no registro uma curta fala do escritor Pepetela: “A 
África só é conhecida no Brasil pelas desgraças. Teria de haver uma mudança 
nos meios de comunicação e mais esforço nas escolas para que as pessoas 
apreendam que a África é um grande continente e não um país” (O Globo, 
20/10/2015, p. 2).

De maneira geral, as notícias da editoria de cultura reduzem 
significativamente uma ancoragem para o regime de visibilização de uma 
África lusófona miserável, corrupta, doente, suja, criminosa. Essas associações 
não desaparecem, mas estão mais visíveis nos registros que envolvem os 
presidentes da República, os acordos institucionais e os conflitos. Nas raras 
notícias em que se associou lusofonia e cultura, podem-se enxergar, mesmo que 
muito timidamente, a possibilidade de uma comunidade.

Investir amplamente na visibilização da cultura lusófona parece ser um dos
caminhos para o reconhecimento da própria lusofonia e dessa comunidade.
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As atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos 
antigos senhores de escravos, guardam, diante do negro, a mesma 
atitude de desprezo vil. Para seus pais, o negro escravo, o forro, 
bem como o mulato, eram mera força energética, como um saco de 
carvão, que desgastado era substituído facilmente por outro que 
se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e 
o branco pobre são também o que há de mais reles, pela preguiça, 
pela ignorância, pela criminalidade inatas e inelutáveis. Todos eles 
são tido consensualmente como culpados de suas próprias desgraças, 
explicadas como características da raça e não como resultado da 
escravidão e da opressão. 

(Darcy Ribeiro, O povo brasileiro, 1995, p,222)
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Uma comunidade que não existiu

Das poucas notícias na Folha de S.Paulo e em O Globo nas duas primeiras décadas 
da CPLP, apresento uma que revela a profundidade desse processo de invisibili-
zação de que estou a tratar, porque esse registro denuncia uma comunidade que 
nunca existiu.

Relembro que a CPLP foi instituída em 17 de julho de 1996. Mesmo de 
maneira superficial, os dois maiores jornais brasileiros noticiariam a criação da 
CPLP e, ao longo dos anos, sempre surgia alguma notícia sobre ela, até porque os 
presidentes do Brasil viajavam para os países lusófonos e para reuniões da CPLP. 

Entretanto, na edição de 12 de julho de 2003, página 10, ou seja, sete anos 
depois da CPLP criada, a Folha de S.Paulo noticia que o presidente Lula propunha 
a criação de um “bloco de países de língua portuguesa” e que ele seria chamado 
de CPLP. Percebeu? Esse registro é uma confirmação presente da mais categórica 
ausência dessa comunidade no Brasil. Não se trata de um lapso, de um mero 
esquecimento, de uma confusão de datas e entre organismos. É apagamento puro 
e direto. O pior é que a CPLP parece não ter existido nem antes de 2003 e, mesmo 
depois da “criação” por Lula, ela continuou apagada, silenciada, invisível.

O fato é que, ao longo dos anos, a invisibilização dessa comunidade confor-
mou e agregou valores históricos, políticos e morais que estão vivos na política 
editorial desses jornais. Essas condições não permitiram que a CPLP fosse lem-
brada nem mesmo pelo jornal quando o presidente falou de um novo “bloco de 
países de língua portuguesa” em 2003.

Uma prova dessa ação – isto é, não foi um lapso – é que o autor da notícia 
em 2003, da criação da CPLP, é o jornalista Clóvis Rossi, exatamente o mesmo 
repórter que estava em Lisboa, em 17 de julho de 1996, e cobriu a criação oficial 
da CPLP, também pela Folha de S.Paulo.

Um parêntese curioso: a Folha somente começou a usar a sigla CPLP em 
títulos das notícias em 2010, na edição de 22 de julho (“Adesão de ditadura gera 
críticas à CPLP”). Em O Globo, ao contrário, essa sigla tinha sido usada em um 
título em 1996, antes mesmo da institucionalização da entidade, em 30 de março 
(“José Aparecido é favorito para liderar a CPLP”).

Volto à notícia da nova “criação” da CPLP em 2003. Além de prova inequívoca 
desse longo minuto de silêncio em torno da comunidade lusófona, esse registro da 
Folha de 12 de julho de 2003 tratou da visita de Lula a Portugal.

Além de ser recebido pelo primeiro-ministro português Durão Barroso, o 
presidente Lula também se reuniu com “empresários portugueses”. O texto da
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notícia destaca a ação do presidente brasileiro em propor criar a CPLP que, para o 
jornal, é “mais um bloco no jogo diplomático brasileiro”. Esse aspecto transforma 
a comunidade em moeda para o Brasil negociar na política externa, assim como 
fez o Governo FHC. Segundo o repórter, o novo bloco possibilitará ao Brasil 
“melhor negociar com as nações ricas do Norte”.

Assim como em 1996, para a Folha e para O Globo, esse “bloco” é uma forma 
de o Brasil mostrar força política e econômica internacional. Um trecho do 
discurso de Lula nesse registro é revelador: “A CPLP, talvez mais que nenhuma 
outra instância, mostra o quanto Portugal e Brasil podem realizar juntos. Afinal, 
não nos faltam o que poderiam chamar de vantagens comparativas – a língua, 
a cultura, a afinidade natural” (Folha, 12/07/2003, p. 10). Onde estão as demais 
nações da CPLP? Não existe nenhuma referência aos países lusófonos da África 
e nem ao Timor-Leste.

Vale destacar que a relação de “parceria” entre Portugal e Brasil foi construída, 
na fala do presidente brasileiro, por meio da língua, da cultura e da “afinidade 
natural”. Seriam, então, afinidades naturais a relação metrópole/colônia, os sis-
temas de exploração, em especial o mais violento deles, a escravização indígena e 
africana?

Concretamente, boa parte das notícias nos dois maiores jornais brasileiros 
configura essa ausência por meio da presença desses vestígios. Por exemplo, na 
maioria dos registros que tratou do acordo ortográfico há um enorme “vazio” ini-
cial de participação dos países da África lusófona e do Timor-Leste. Essa au-
sência e o reforço de uma suposta competência de Brasil e Portugal são nítidas 
demonstrações de um regime de visibilização jornalístico construído para uma 
comunidade em que africanos estão invisíveis. Todavia, os mesmos africanos vão 
ganhar o campo visível acerca dessa discussão ortográfica apenas para serem cul-
pabilizados pelo fracasso da unificação da escrita lusófona.

Além dessas profundas ausências, um outro aspecto central na invisibilização 
da comunidade lusófona no Brasil é a indiferença.

A indiferença brasileira

De saída, esclareço que utilizo a palavra indiferença não como uma não-ação nem 
uma ação imparcial, vazia, oca, “um tanto faz”. A indiferença é ação pensada e 
realizada. No caso das identidades, diante da existência incontestável do Outro 
existe um esforço para não querer enxergá-lo, mesmo sendo a suposta Diferença de
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Mim. Tem-se nesse processo uma feroz luta contra o seu reconhecimento porque 
o Outro está lá e aqui como uma verdade incômoda que busco não enxergar.

E sobre a indiferença, vejamos um caso exemplar. Antes mesmo da 
institucionalização da CPLP em 1996 já existia uma demanda para que essa 
comunidade se envolvesse, por exemplo, com a luta pela independência da ex-
colônia portuguesa na Ásia, Timor-Leste, contra a tirania da Indonésia. Havia 
uma belíssima e aguerrida resistência timorense e isso demandava dos países 
lusófonos e da CPLP manifestações concretas de apoio ao Timor-Leste.

Nos registros dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo, em 20 anos de existência 
dessa comunidade, percebe-se que quase todas as nações da CPLP expressaram 
algum tipo de solidariedade visível ao movimento de independência do Timor-
Leste, à exceção do Brasil. O presidente brasileiro Fernando Henrique silenciou, 
não expressou apoio aos timorenses, calando-se diante de denúncias de torturas e 
dos massacres contra a população promovidos pelo exército indonésio.

Essa indiferença brasileira diante das lutas do Timor-Leste esteve estampada 
em O Globo em 09 de julho de 1996, pouco antes da criação da CPLP, em uma 
pequena notícia em que o ex-presidente português, Mário Soares, criticou aberta-
mente o governo brasileiro. Soares diz que “o Brasil não pode ignorar a invasão do 
Timor pela Indonésia” (O Globo, 09/07/1996, O Mundo, p.26).

O ex-presidente de Portugal avaliou que o Brasil não poderia sobrepor 
interesses econômicos aos direitos humanos ao negociar com a Indonésia. “A 
Indonésia é uma ditadura. Ora, o Brasil é uma grande democracia moderna […] 
a sociedade civil brasileira tem que pressionar mais contra a invasão do Timor” (O 
Globo, 09/07/1996, O Mundo, p. 26).

As críticas de Mário Soares parecem que somente ecoaram no Brasil dois 
anos depois, quando O Globo, em sua edição de 18 de novembro de 1998 noticia a 
existência de um manifesto de intelectuais brasileiros em favor da independência 
do Timor-Leste e contra a indiferença do governo do Brasil. Muitas vozes da 
literatura, das artes, da música no Brasil cobravam uma posição mais ativa do país 
em favor da independência do Timor, mas sem muitos resultados práticos.

Verifica-se com mais nitidez a indiferença brasileira diante dos países da 
CPLP na edição de 13 de abril de 1999 no jornal Folha de S.Paulo. Ele trouxe as 
viagens do presidente Fernando Henrique. O Brasil vivia um colapso econômico 
e estava mal avaliado no exterior. Assim, segundo a Folha, as visitas de FHC em 
alguns países serviriam para ele “revalorizar a sua Presidência”. Um dos lugares 
que Fernando Henrique tentou utilizar para esse objetivo foi Portugal, que 
sediava naquele ano uma conferência da CPLP. No encontro, fora do roteiro 
oficial, as lutas pela independência do Timor-Leste ganhavam corpo e acabaram 
tirando o foco das intenções estratégicas do presidente brasileiro em “revalorizar 
sua Presidência”.
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A notícia sobre esse encontro da CPLP, o agendamento do caso Timor-Leste 
e a “fuga” do presidente brasileiro do tema revelam o tamanho da indiferença do 
Brasil. Clóvis Rossi, repórter da Folha que acompanhava as viagens do presidente 
FHC, conta que a “visita” de Fernando Henrique em Lisboa “seria mais de com-
padrio, dado ao relacionamento histórico entre os dois países, não fosse o Timor 
Leste” (Folha, 13/04/1999, p. 6). As lideranças do movimento de independência 
do Timor estavam naquela reunião da CPLP em Portugal e cobravam publica-
mente do Brasil uma manifestação de apoio, o que não aconteceu.

A Folha diz que a posição da diplomacia brasileira é de diálogo entre as partes, 
mas com tendência favorável à Indonésia, país com quem o Brasil mantinha “boas 
relações comerciais”. Na prática, o Timor-Leste não interessava ao presidente 
FHC porque não revalorizava a sua Presidência. Por isso, escreve o repórter que 
“não fosse pelo Timor, seria uma cúpula festiva, girando em torno dos festejos dos 
500 anos do descobrimento do Brasil”.

Em resumo, nos primeiros 20 anos da CPLP, o Brasil além de impor uma 
profunda ausência à comunidade lusófona, também buscou, de forma ativa, ser 
indiferente quando foi chamado a atuar, como se pode observar no exemplo do 
Timor-Leste. Entretanto, essa indiferença é uma ação, um não querer enxergar o 
diferente, o incômodo. É uma ação parcial contra o Outro.

Acrescento aos processos de ausência e de indiferença brasileira para com a 
comunidade lusófona que faz parte, a própria condição da diferença do Brasil em 
relação à CPLP.

O “primo rico” das lusofonias

Nas últimas seções destaquei ações de ausência e de indiferença. Agora, foco na 
diferença. Como sempre, trago exemplos em que a diferença é a palavra-chave para 
constituir uma comunidade lusófona invisível no Brasil.

O jornal Folha de S.Paulo, dias antes da oficialização da CPLP, publicou em 
sua edição de 14 de julho de 1996 a pequena notícia: “FHC formaliza em Lisboa 
novo bloco” .

Esse registro na Folha apresenta uma série de marcas para construir a diferença 
entre Brasil e a CPLP. Uma primeira é o uso da expressão “formaliza”, que indica 
uma ação ativa do presidente brasileiro. Contudo, lembro que o Brasil foi apenas 
uma entre as sete nações que assinaram a institucionalização da CPLP naquele 
ano. Quando a Folha afirma que “FHC formaliza” busca passar a impressão de 
que é ele quem a oficializa, ou seja, que tem o poder de fazer, diferente dos demais.
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Um outro aspecto é que esse jornal chama a CPLP de um “bloco”, e não de 
uma comunidade. O bloco é usado para definir o ajuntamento de países que se 
move por interesses econômicos. Diz o jornal que a CPLP “não chega a ser um 
bloco potente nem tem as ambições comerciais do Mercosul” (Folha, 14/07/1996, 
p. 6). Para a Folha, a impotência do “bloco” está no fato dele reunir apenas Brasil e 
Portugal e cinco países africanos de língua portuguesa, que sequer têm seus nomes 
citados na notícia. O Outro sequer é nomeado, mas está ali.

Há nesse registro da Folha um trecho em que o jornal deixa claro como o 
Brasil, por meio da política externa, deveria lidar com a comunidade lusófona, 
reforçando a diferença, o comando e a distância identitária desse bloco: “a diplo-
macia brasileira sempre trabalhou com a tese de que o país não pode vincular-se 
preferencialmente a qualquer deles, mas tratar de ser um ‘global trader’ (literal-
mente, comerciante global)” (Folha, 14/07/1996, p. 6).

Ora, como é participar de uma comunidade e não se vincular a ela como 
membro? É porque não é comunidade, é “bloco”. As relações entre Brasil, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Prín-
cipe, Portugal, Timor-Leste e outros espaços lusófonos não são uma opção, mas 
um profundo encontro histórico e identitário irrevogável. A vinculação brasileira 
aqui é inevitável.

Além disso, essa presumida condição protagonista do Brasil, isto é, de criar   
um “novo bloco”, tem o objetivo de “buscar apoios para a candidatura do Brasil 
a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas” (Fo-
lha, 14/07/1996, p. 6). Somente aqui os membros dessa comunidade parecem ter 
algum valor, porque “contar com o voto de cinco países africanos de língua por-
tuguesa é sempre um ativo importante para a diplomacia brasileira, por pobres e 
fracos que sejam” (Folha, 14/07/1996, p. 6).

O jornal apresenta o Brasil como o líder que comanda e vende um “bloco” 
de países pobres (que é “um ativo”) no mundo, e em troca dessa liderança busca 
os votos dos países lusófonos (“pobres e fracos”) para que ele tenha uma cadeira 
no Conselho de Segurança da ONU. No restante dessa notícia não há nenhum 
sinal que leve o leitor suspeitar que entre esses países do “bloco” existem profundos 
laços históricos, identitários e constitutivos de uma comunidade.

Outro exemplo de notícia que buscou estabelecer uma nítida diferença entre 
o Brasil e os demais países da CPLP está na edição de 26 de julho de 2004 do jor-
nal O Globo. O então presidente Lula foi à África para participar da conferência da 
CPLP em São Tomé e Príncipe. O título da notícia apresenta uma grande marca 
de diferença: “Lula chega à África no papel de primo rico”. Isto é, até podemos 
ter alguma relação de parentesco com os africanos, é o que reconhece esse jornal,  
mas nós somos os “ricos” e chegamos do “outro lado do mundo”, em que está o 
“primo pobre”.
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Essa diferença, acentuada de forma extremamente visível no título da notícia, 
busca retirar o peso das falas diretas do presidente Lula nesse registro do jornal e 
que lembram as relações históricas e identitárias do Brasil com África, os escravi-
zados e as dívidas que temos e ainda não pagamos. Exatamente é essa a relação de 
diferença entre nós, os “primos ricos” e os africanos, os Outros, os “primos pobres” 
que também apareceu, literalmente, em uma notícia na Folha de S.Paulo em 18 de 
julho de 2000, envolvendo o presidente Fernando Henrique.

Em resumo, apesar de raras, as notícias sobre a CPLP e a lusofonia em duas 
décadas no Brasil, quando surgiam, buscaram marcar uma espécie de diferença 
intransponível entre o Brasil e os demais países lusófonos, especialmente os 
da África e Timor-Leste. Além da ótica de ausência, de indiferença, também a 
diferença é uma marca consistente nesse processo de invisibilização da CPLP.

A rejeição à CPLP

Em certa medida, a atitude de indiferença brasileira em relação à CPLP 
assemelha-se às ações de diferença e se tem ainda uma clara perspectiva da rejeição 
na indiferença. Tomo essa rejeição como uma ação proativa diante do que seria 
um incômodo; uma ação expressa de reação que faz revelar um sujeito – o Brasil 
– nitidamente parcial, ultrapassando-se a falsa ideia de uma indiferença passiva.

Um dos registros nos jornais que mais revelam esse modo de rejeição do Brasil 
diante do incômodo de algum tipo de vinculação com a comunidade lusófona é o 
que traz a notícia sobre o primeiro ano da CPLP. Para lembrar a data do primeiro 
aniversário dessa entidade, o jornal O Globo, em 17 de julho de 1997, publicou 
uma notícia com o seguinte título: “Países de língua portuguesa contra as drogas”.

Trata-se de um pequeno registro que estava junto com anúncios publicitários 
e duas pequenas notas sobre crimes, violência: “Sem terra saqueiam” e “Pedida 
prisão de piloto”. Como lembrar do primeiro aniversário de criação da comu-
nidade lusófona junto com notícias de violência, dentro da editoria que trata de 
criminalidade?

Esse registro em O Globo sobre o primeiro ano da CPLP era uma antecipação 
de uma reunião de embaixadores dos países de língua portuguesa que ocorreria 
em Salvador/Bahia naquela data. No texto do jornal, a futura decisão do encontro 
foi antecipada e ressaltada em O Globo: o combate às drogas. Na parte principal 
da notícia não existe nenhum tipo de balanço sobre o primeiro ano da CPLP, mas
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ele pode ser visto em um box, ao lado, a partir da entrevista com José Aparecido, 
ex-embaixador do Brasil em Portugal, e um dos idealizadores dessa entidade.

Ao ser preterido como secretário executivo da CPLP pelo governo brasileiro, 
Aparecido faz críticas pontuais ao pouco interesse do Brasil com a comunidade 
nesse primeiro ano. Entretanto, é no corpo principal da notícia que a rejeição à 
ideia de comunidade está claramente posta, ao ancorar seus membros africanos 
com as drogas.

O texto da notícia inicia com uma afirmação categórica: “O Brasil e os demais 
países de língua portuguesa vão combater o narcotráfico. Os termos do acordo 
serão discutidos hoje, no primeiro aniversário da CPLP” (O Globo, 17/07/1997, 
p. 11). Em seguida, o jornal identifica onde está o problema a ser combatido: as 
drogas que saem dos países lusófonos da África, passa pelo Brasil até chegar aos 
Estados Unidos e à Europa.

A criminalização das nações africanas sugere que o Brasil desenvolva uma 
imediata rejeição a essa comunidade em razão de que seríamos, por conta delas, 
uma rota de tráfico. Isso implica reforçar a ideia de “repelente” no avião do governo 
brasileiro, no permanente combate ao Outro africano, no uso das expressões 
“terceiro mundo”, criminoso, indesejado, uma diferença que contamina a imagem 
do Brasil e o coloca distante do Outro desejado, europeu, estadunidense, o do 
“primeiro mundo”.

Essa notícia que lembrou o primeiro ano da CPLP e nossa relação com essa 
comunidade, que para o jornal deve ser de pronta rejeição, é basilar no regime de 
visibilização para os registros seguintes sobre essa comunidade.

Lembro que em 2002, o mesmo O Globo (30/07) tratou a ideia de uma 
possível “cidadania lusófona”, em que se discutia a mobilidade dos povos dessa 
comunidade como um caso de polícia. Essa publicação estava na editoria de 
crimes e o motivo era a possibilidade de “livre circulação de africanos no Brasil”. 
Essa temática criminal também está em O Globo (13/01/2008) quando o jornal 
fez longa reportagem sobre o “Trampolim africano para a droga na Europa”. Os 
problemas eram Guiné-Bissau (tratado pelo jornal como um “Narco-Estado”) e 
Cabo Verde, postos em visibilização e lembrados como membros da comunidade 
lusófona, da qual o Brasil faz parte.

Existe nessa “cobertura” da CPLP nos dois jornais em duas décadas um modo 
construtivo para rigorosa rejeição. As notícias sobre os conflitos que envolveram 
os países dessa comunidade, o tráfico de drogas, as ditaduras, as doenças, tudo leva 
à rejeição. Em duas décadas, nos dois maiores jornais brasileiros, há uma espécie
de agenciamento de temas e personagens para configurar um quadro de impossi-
bilidade de associação do Brasil com a comunidade lusófona. No Governo Lula, 
percebe-se o quanto essa mirada de rejeição foi proposta e amplificada. Mesmo 
depois dele ter deixado a presidência, essas relações entre Lula, a CPLP, África, 
corrupção e ditadura se mantiveram. Veja o exemplo:
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Em 2014, já no governo Dilma, o jornal Folha de S.Paulo traz um único re-
gistro em que tratou sobre o ingresso da Guiné Equatorial na CPLP. A única 
fotografia utilizada nessa notícia foi resgatada pelo jornal do ano de 2008, onde 
apareciam Lula e o “ditador” daquele país se cumprimentando. A presidenta Dil-
ma não aparece nem no texto da notícia. O jornal destaca o apoio de Lula para 
que a Guiné Equatorial entrasse no “bloco” dos lusófonos, “mesmo sob o protesto 
de entidade de direitos humanos”. A Folha despeja sua crítica no filho do presi-
dente Mbasogo, “acusado pelos Judiciários dos Estados Unidos e da França de 
corrupção e de lavagem de dinheiro”.

Tem-se, assim, mesmo diante de raras notícias em duas décadas sobre a 
CPLP em O Globo e na Folha de S.Paulo, a construção de um apagamento que não 
se deu apenas pela ausência reiterada, mas pela presença de rastros constantes que 
denunciam uma comunidade lusófona que o Brasil precisa lutar contra, que deve 
e vai rejeitar.

Há que se falar na fabricação de uma imagem de imunidade que os brasileiros 
– especialmente os leitores desses jornais - podem desenvolver em relação aos 
demais povos das lusofonias, uma condição immunis, uma imunidade que tem por 
base uma cultura de colonialidade muito viva entre nós.

Alguns traços de imunidade

O primeiro aspecto da construção de uma comunidade lusófona invisível no Brasil 
é o das forças immunitas, na concepção apresentada por Esposito (2012), isto é, 
de uma isenção, no sentido de sentir-se imunizado, desobrigado, dispensado, 
desonerado, eximido. O segundo aspecto para discutir essa profunda luta pelo 
apagamento está sobre a marca de nossa herança colonial, ou de colonialidade, de 
acordo com pensamento de Quijano (2009). 

O imaginário proposto de imunidade e de colonialidade não é, como afirma 
Abril (2013), a soma dos objetos que foram representados, mas algo que somos 
levados a construir em razão de nossas interações e das tensões, entre as ausências 
presentes e as presenças ausentes. Nesse campo, os exemplos são apenas indicativos, 
são traços dessas relações, e não estão presos na totalidade das expressões concretas 
do que se vê. Esses indícios nos impelem a outras conexões semióticas, em uma 
materialidade não plenamente visível. 

Sobre a imunidade, relembro que, ao contrário de communitas, a condição 
de immunitas representa toda ação que se expressa no não compromisso, na não 
responsabilidade, no sentir-se completamente isento, sem qualquer possibilidade 
de vínculo com o Outro e, muito menos, sem quaisquer dívidas para com Ele.
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Na investigação que realizamos nos arquivos de 20 anos dos jornais Folha de 
S. Paulo e O Globo para saber como o Brasil lidava com a CPLP, percebemos que 
nessas duas décadas (1996-2016) foi pavimentada uma proposta de experiência 
jornalística para levar os leitores desses jornais a não se reconhecerem como mem-
bros da comunidade lusófona e sequer saberem o que significa lusofonia. Isso se 
deu desde a ausência da mais básica informação, por exemplo, de que existe essa 
comunidade, até as nítidas manifestações de rejeição e combate à possibilidade de 
associação do Brasil com a CPLP.

Essa é uma ação política dos jornais e tem fundamentos identitários e históri-
cos, e que passam de modo central pelo racismo e por uma defesa de classe social. 
Dessa forma, a condição immunitas não implica em uma indiferença como uma 
não-ação. A isenção aqui não é um “tanto faz”, um descompromisso. O exercício 
de imunidade pedagogicamente trabalhado pelos dois jornais em 20 anos pres-
supõe uma forte ação do Nós, brasileiros, contra esse Outro, a comunidade pobre, 
negra e africana, ou seja, a diferença indesejada, do Nós.

Veja um exemplo: assim como O Globo, o jornal Folha de S. Paulo também 
acompanhou a conferência da CPLP em 2002, realizada em Brasília. Relembro 
que em 2001 e 2002 o Brasil ocupava o cargo da Secretaria-Executiva dessa en-
tidade. O registro da Folha sobre esse evento em 30 de julho de 2002 foi: “Co-
munidade portuguesa firma acordos”. A primeira impressão é que existiu uma 
conjunção de esforços dos países da CPLP e o resultado disso foi a celebração 
de inúmeros acordos entre eles. Em O Globo, o título da notícia em questão foi: 
“Acordo vai criar a cidadania lusófona”, na edição de 30 de julho de 2002. Cida-
dania lusófona seria um motivo de grande festa e júbilo.

Todavia, ao manusear o texto desse registro na Folha de S.Paulo, percebe-se que 
os países debateram, superficialmente, o combate ao vírus da Aids. Outro assunto 
timidamente tocado foi o da mobilidade na CPLP. O jornal insiste que essa é uma 
comunidade em que entre seus membros existem “cinco países africanos entre os 
mais pobres do mundo”.

Na disposição gráfica na página onde está essa notícia, destaca-se também um 
grande box em que o jornal informa que o presidente Fernando Henrique negou 
dinheiro ao Timor-Leste, que participava da reunião da CPLP pela primeira vez 
como um país independente. Entretanto, grande parte da notícia é uma entrevista 
com Dulce Pereira, brasileira e então secretária executiva da CPLP. 

O foco da entrevista com Pereira foi a mobilidade. O jornal informa que seria 
aprovado um acordo em que a livre circulação dos povos dessa comunidade seria 
garantida. “A intenção é facilitar a circulação das pessoas”, diz o jornal. Entretanto,  
não foi isso. Na verdade, o que foi acordado na reunião da CPLP foi a redução 
de taxas e a implantação de visto de múltiplas entradas para “médicos, jornalistas, 
empresários e diplomatas”. O jornal – como ator político e moral – logo interfere e
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esclarece que não deve haver grande “imigração de africanos” para o Brasil porque 
“os limites impostos ao ingresso nos países da CPLP permanecerão praticamente 
inalterados” (Folha, 30/07/2002, p. 10). O detalhe importante: a notícia no jornal 
O Globo foi publicada na página policial.

Emergem nesses registros uma forte ação immunitas proposta pelos jornais 
diante da ideia de “livre circulação” nessa comunidade. O Brasil não aceita 
partilhar o espaço com o Outro, o estrangeiro indesejado, mesmo membros da 
mesma comunidade. Por essa lógica immunitas, não se tem qualquer obrigação 
e compromisso com esse Outro. Essa é uma imunidade ativa, racista e classista 
porque o problema da “livre circulação”, da “cidadania lusófona” não é o português, 
o europeu branco, rico e desejado, mas o africano pobre e negro, que foi construído 
na história e no regime de (in)visibilização pelo jornalismo como ignorante, 
doente, criminoso, traficante, o perigo.

Essa imunidade é fortemente apresentada pelos dois jornais quando eles 
reduzem e transformam as falas do presidente Lula sobre a escravização no Brasil e 
as dívidas históricas para com África ao “tom emocional” dele (Folha, 03/11/2003, 
p. 4). Para o Brasil, a lembrança de Lula é afetiva e se perdeu no passado, não tem 
amparo no presente racional, político e econômico.

O que os jornais estão a ensinar é que o Brasil não tem qualquer responsabi-
lidade e dívida para com África, que não deve se sentir obrigado a nenhum tipo 
de reconhecimento e de reparação. Muito ao contrário, para a Folha de S. Paulo e 
O Globo, são os africanos quem devem aos brasileiros e vão pagar com a fidelidade 
e votos no Brasil para o Conselho de Segurança da ONU, com petróleo e eternos 
agradecimentos por pífios convênios na educação, saúde, agricultura.

Da mesma forma, experimenta-se a imunidade nas notícias dos conflitos nas 
nações da CPLP. Do Timor-Leste à Guiné-Bissau, os registros nos dois jornais 
propõem ausência e indiferença do Brasil. Mesmo sendo da mesma comunidade 
e convocados a agir, não se cultiva nenhuma obrigação, nenhum dever para com 
os demais membros lusófonos.

Como fissuras, encontrei algumas raras notícias em que essa condição 
immunitas foi revelada na superfície visível. Isso ocorreu em razão das entrevistas 
do ex-embaixador brasileiro José Aparecido, como uma forma de reação por ele 
não ter sido escolhido pelo Governo brasileiro para comandar a CPLP. De 1997 
a 1999, Aparecido teve algum espaço em O Globo. Em 30 de novembro de 1997 
(O País, p. 11), existe um pequeno registro em O Globo em que José Aparecido diz 
que os “governos de Brasil e Portugal desprezam a CPLP”.

Essa notícia teve como centro a demissão do secretário de Estado de Negócios 
Estrangeiros de Portugal, José Lamego, que tinha uma postura mais favorável à 
CPLP. No lugar de Lamego assumiu Jaime Gama, aliado do embaixador Filipe 
Lampreia (ministro de Relações Exteriores do Brasil). Os dois (Gama e Lampreia), 
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segundo Aparecido, agiam contra a comunidade lusófona. O jornal informa que 
Lamego vinha enfrentando oposição dentro do Governo Português em razão de 
dar atenção “aos países africanos de língua portuguesa”. Ou seja, a aproximação 
com as nações africanas parece não ser somente indesejável no Brasil.

Também em O Globo, em 30 de janeiro de 1999 (O Mundo, p. 11), José 
Aparecido voltou a criticar o abandono da CPLP pelo governo brasileiro, o não 
apoio à independência do Timor-Leste e o não envolvimento com os pleitos dos 
países africanos.

Até aqui tratei do primeiro aspecto da relação entre Brasil e a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa: a imunidade. Grande parte da produção dos 
dois maiores jornais brasileiros em duas décadas da CPLP leva os brasileiros a não 
enxergar e não se reconhecer como membros da comunidade lusófona. Quando 
surgiu alguma notícia sobre ela, há uma construção narrativa para fosse desenvol-
vido um sentido de imunidade, de desobrigação, de isenção diante dos povos em 
lusofonias.

Essa condição immunitas está atrelada e fundamenta outro aspecto central, de 
bases histórico-identitárias, que é a colonialidade.

Lusofonias e colonialidades no Brasil

O Brasil exerce uma condição de imunidade diante da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa. Não há reconhecimento e nem associação ou vinculação. 
Na prática, não há qualquer sentimento de compromisso e muito menos qualquer 
sentido de dívida para com as lusofonias africanas. Esse quadro, porém, está 
amparado em outro aspecto fundamental, de bases históricas e identitárias: a 
“colonialidade”, expressão de Quijano (2009).

Na grande maioria dos registros que levantei sobre a CPLP nos jornais 
O Globo e Folha de S.Paulo em 20 anos dessa comunidade emerge rastros que 
podem ser caracterizados como de colonialidade. Eles convocam os seus leitores 
para experimentar e confirmar uma lógica de mundo construída desde o Brasil 
Colônia, em que a vida se divide entre superiores e mandatários, de um lado e 
inferiores, servos, subordinados, de outro. Essa é uma formação ideológica que 
vem das expansões imperialistas do século XV, e que associa o europeu à condição 
moderna, à “raça branca”, à civilização, ao racional, e o Outro, ao bárbaro, primitivo, 
selvagem, índio, o negro, “raças de cor” (Quijano, 2009, p. 99).

Mesmo cinco séculos depois, a força dessa perversa trama ideológica é enor-
me e parece imperar em muitos espaços do cotidiano brasileiro. Esse modo de

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   126 24/02/2021   09:39:26



M
od

os 
e p

orq
uê

s d
e u

ma
 L

uso
fon

ia 
inv

isív
el

117

conceber o mundo e a vida entre superiores e inferiores “faz a cabeça do senhorio 
classista convencido de que orienta e civiliza seus serviçais, forçando-os a superar 
sua preguiça inata para viverem vidas mais fecundas e mais lucrativas. Faz, também, 
a cabeça dos oprimidos, que aprendem a ver a ordem social como sagrada e o seu 
papel nela prescrito de criaturas de Deus em provação, a caminho da vida eterna” 
(Ribeiro, 1995, p. 72).

Essa é a perspectiva que atravessa, com centralidade, a projeção em torno das 
identidades no Brasil e que, muitas vezes, foram e são expressas nas páginas dos 
jornais Folha de S.Paulo e O Globo. Veja um exemplo dessa colonialidade.

O Globo, em 17/07/1997, trouxe uma notícia que lembrava o primeiro ano 
da CPLP. O enfoque era o medo da presença dos “africanos” entre Nós, em razão 
da ideia que se discutia em uma conferência da entidade a “livre circulação” nas 
nações de língua portuguesa. O jornal, porém, tranquilizava logo a sua audiência – 
parte expressiva da elite nacional e da classe média – ao garantir que os governos 
brasileiro e português não iriam permitir tamanha ousadia, ou seja, a livre circula-
ção em razão dos “africanos”.

A Folha de S.Paulo também lembrou do primeiro aniversário da CPLP. Em 
15 de julho de 1997, esse jornal publicou uma curta notícia no final da página 4, 
junto com outras notícias locais (de São Paulo), mas com a temática de violência, 
polícia e criminalidade. Entre informações de homicídios, fraudes, fugas, estava o 
registro sobre o primeiro ano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
e o título da notícia foi: “Africanos querem ter direitos iguais a portugueses no 
Brasil”.

Ao tratar de um imaginário de livre trânsito nessa comunidade, o jornal propõe 
uma reiterada experiência jornalística que ancora a ideia de mobilidade à editoria 
de crimes, violência, de forma que a CPLP divide o espaço com notícias sobre: 
“Garota é acusada de jogar bebê em bueiro”, “Homicídios caem 20% no final de 
semana”, “Três presos serram grades e escapam da sede da PF”, “Procuradoria 
denuncia 54 réus da lista do bicho”, (Folha, 15/07/1997, p. 4). 

A notícia da Folha, em 15/07/1997, trata de uma reunião dos países da 
comunidade ocorrida em Salvador, Bahia, e o tema dominante, segundo o jornal, 
foi a mobilidade. A Folha afirma que “os africanos de língua portuguesa querem 
que o Brasil estenda a eles o mesmo direito de livre circulação que é concedido 
aos portugueses”, que chegam às terras brasileiras sem visto de entrada prévio nos 
consulados.

Esse jornal lida com esse tema como caso de polícia em razão do fato dos 
“africanos” dessa mesma comunidade pedirem ao Brasil “o mesmo direito de livre 
circulação” que tem os portugueses. Imediatamente, mesmo sem uma manifestação 
direta e oficial do governo brasileiro na notícia, a Folha, como se a resposta a esse 
pedido dos “africanos” fosse natural, responde com uma indicação clara para a
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própria resposta oficial do Brasil: “Governo brasileiro recebeu pedido com reservas” 
(Folha, 15/07/1997, p. 4). Essa informação tem força de manchete, aparece como 
frase de apoio, ficando acima do título da notícia.

Ainda no texto desse registro, o jornal assegura que esse direito de igualdade 
de tratamento aos portugueses, ao qual os africanos se referem, será negado pelo 
Governo do Brasil por conta do “perigo do tráfico de drogas”. Tem-se, aqui, um 
modo nítido de visibilização para a rejeição e o combate, ou no mínimo, para o 
controle e a disciplina. Na prática, a justificativa do jornal, sugerida ao governo 
brasileiro, revela a colonialidade e a condição racista de nossas relações sociais. O 
perigo em questão não é a droga, mas o Outro, negro e pobre, africano.

Não se está diante somente de mais uma negação/apagamento que se preten-
de naturalizada ao direito de livre circulação e de equivalência aos portugueses no 
Brasil, mas, principalmente de uma contínua violência que faz retomar as nossas 
heranças coloniais visíveis no regime de visibilização, com o objetivo de crimina-
lizar os “africanos” no campo visível. No fundo, as ações permanentes dos jornais 
buscam tentar impedir o reconhecimento identitário das diversas lusofonias, espe-
cialmente a africana, entre o Nós, ou nosso Entre Eles, como comunidade.

Os vestígios da comunidade invisível

Ao constatar que a comunidade lusófona no Brasil foi objeto de forte invisibilização 
(por ausência) nos primeiros 20 anos da CPLP nos jornais Folha de S.Paulo e 
O Globo, passei a investigar os rastros que ficaram desse movimento de apagar 
os vínculos identitários com os demais países e suas lusofonias. Os vestígios, 
em forma de notícias, transformaram-se em resquícios concretos, potências que 
ajudam a entender o porquê do Brasil ter tornado invisível a sua comunidade.

O que estou a dizer é que as raras notícias encontradas nesses dois jornais são 
resultado de uma narrativa com torções de palavras e de silêncios a configurar a 
experiência do invisível. Nessas condições, apresento um outro modo de invisível, 
agora, uma invisibilização por presença, ou seja, não é mais apenas a ausência 
quase que completa, mas uma presença que também impõe o invisível. Para isso, 
busquei articular o olhar crítico sobre a história, de forma a empregar valor a 
esses indícios (Ginzburg, 1989), e fazer conexões semióticas diante dos rastros, 
considerando na análise a visualidad, a mirada e a imagen (Abril, 2013).

Veja alguns exemplos: os registros dos dois jornais em datas próximas à cria-
ção da CPLP em 1996 foram, logo de saída, reveladores dessa presença para criar 
a ausência. A comunidade lusófona, antes mesmo de ter sua entidade criada, já
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era tratada na Folha de S.Paulo e em O Globo como um fora de Nós, sem qualquer 
vinculação histórica e identitária. A comunidade era, para esses jornais, o Outro 
negro, africano, pobre e distante de Nós, portanto, um objeto indesejado. A sutil 
exceção era Portugal, percebido na perspectiva econômica, como janela de acesso 
à Europa, apenas uma passagem ao mundo civilizado.

Os jornais até enxergavam a CPLP, mas forçavam para vê-la como “bloco” 
econômico “pobre e fraco”, jamais como uma comunidade. Como bloco, o Brasil 
poderia até se aproximar, mas para estabelecer uma relação de mando sobre os 
países da África lusófona e o Timor-Leste. Em alguns registros, a CPLP foi 
uma moeda, “um ativo” de pouco valor que o Brasil agregava para si e que podia 
negociar com potências globais (Folha, 14/07/1996, p. 6). Esse foi nosso cartão 
de visita geral: Nós, civilizados ao lado de Portugal e à frente e bem à distância 
dos demais países da CPLP. Esses últimos, os Outros, mesmo vestidos como 
gente, tinham pés descalços – a cor da pele – para que não se esquecessem de sua 
condição de subordinados.

A entrevista do presidente brasileiro Fernando Henrique bem na véspera da 
criação da CPLP – aquele senhor “que morou muitos anos fora” –, também foi 
um nítido cartão de visita do Brasil nessa comunidade e um sinalizador para os 
jornais e para Nós (Folha e O Globo, 16/07/1996). Os textos da Folha e de O Globo 
sugerem que negros e pobres, caipiras e atrasados, devem ter sua mentalidade 
“criolla” apagada para que possam, na lógica do presidente FHC e reproduzida 
em destaque por esses dois jornais da Casa Grande, acertar os passos com a 
globalização, com o moderno, com o mundo “encantado” de Fernando Henrique.

Na relação entre Brasil e as lusofonias, não há a ideia de reconhecimento, 
de comunidade e, muito menos, de nossa inserção na CPLP. Ao contrário, os 
vestígios estão ali, visíveis, para que sejam vistas as diferenças e as relações entre 
superior e inferior, civilizado e primitivo, mando e obediência, um jogo entre a 
visibilização racista e classista que criminaliza o Outro e a invisibilização também 
racista e classista que impede e apaga o reconhecimento e o pertencimento a uma 
mesma comunidade. 

Na investigação até emergiram rastros de parentesco entre Brasil e África, 
mas essa foi uma ação para marcar as diferenças, principalmente ao destacar o 
peso econômico, reforçando as relações capitalistas e neocolonialistas entre Nós, 
o dominador/dominado. No governo Fernando Henrique, os africanos da CPLP 
foram identificados como os “primos pobres” (Folha, 18/07/2000) e receberam 
o “perdão de dívidas”. Os jornais criticam essa ação como “prejuízo à economia 
brasileira”, mas a justificam porque os países pobres da CPLP terão a obrigação de 
votar em seu “primo rico” (Brasil) para o Conselho de Segurança da ONU.

Nas duas décadas investigadas fica expressa a profunda inversão da lógica his-
tórica de credor/devedor entre Brasil e África. Na verdade, Somos Nós os que têm
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dívidas para com África, e não o contrário. Essa condição de denominação e de 
parentesco dos africanos lusófonos como “primos” também aparece no governo 
Lula apenas para reforçar que Nós somos os ricos e que o trânsito permitido será 
somente de Nós para Eles, e não o inverso: “Lula chega à África no papel de primo 
rico” (O Globo, 20/07/2004, p. 8) foi o título da notícia.

Em 2003, logo no início do governo Lula, encontrei um registro que sintetiza 
o ápice dessa invisibilização por presença da CPLP em Nós. Esse rastro emerge 
para denunciar a nítida opção pelo apagamento dessa comunidade. Sete anos 
depois da institucionalização da CPLP e de poucas notícias sobre ela, a Folha 
(12/07/2003, p. 10) destaca que o presidente Lula estava propondo criar uma 
comunidade de países de língua portuguesa. A CPLP já existia, mas era invisível 
no Brasil. Essa notícia é uma presença expressiva a confirmar a ausência, o invisível. 
A materialidade nela é a própria torção das palavras e dos silêncios a denunciar a 
invisibilização.

Os rastros de notícias sobre a comunidade no governo Lula são fundamen-
tais para entender esse modo de invisibilização por presença. Diferentemente 
dos registros do período de Fernando Henrique, em algumas notícias com Lula 
emergiram filigranas nas falas diretas dele que apontavam para uma vinculação 
identitária entre Brasil e África. Lula justificava muitas de suas ações com os pa-
íses daquele continente como um resgate sobre a escravização e a dívida histórica 
que o Brasil tem para com África. Entretanto, essas citações curtas do presidente 
eram engolidas pela angulação econômica (“bloco”) que os dois jornais buscavam 
imprimir nas poucas notícias sobre a CPLP.

Na Folha e em O Globo, Lula foi festejado, de modo especial no início do seu 
governo, como um agente de grandes empresários brasileiros que o presidente 
levava em sua comitiva para fazer “bons negócios” na África. Essa é uma ação de 
colonialidade alinhada à lógica dos valores desses jornais, que prevê a expansão e 
liberdade do capital, a exploração e o domínio dos “fracos”, com o uso da farsa do 
desenvolvimento dos países pobres. Ao insistir em falar em escravização e dívidas 
históricas, o discurso de Lula foi reduzido a poucas frases e tratado pelos jornais 
como de fundo “emocional”, afetivo (Folha, 03/11/2003, p. 4).

Todavia, algumas ações do governo Lula no sentido de estabelecer uma rela-
ção externa Sul-Sul concretizaram-se, a exemplo de abertura de embaixadas nos 
países da África, da introdução da disciplina História da África no ensino no 
Brasil, das cotas raciais, da criação da universidade para alunos da CPLP, do envio 
de professores ao Timor-Leste, do imposto zero aos produtos angolanos, entre 
outras. Essas decisões possibilitavam, mesmo que timidamente, pensar em uma 
aproximação identitária entre Brasil e África e na própria ideia de comunidade.

Entretanto, para a Folha de S. Paulo e O Globo, que são vozes político-narrativas 
da elite nacional brasileira, o governo Lula forçava uma linha que para eles deveria
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ser mantida intransponível entre o Nós e o Outro. Assim, esses jornais ampliaram 
em suas páginas as desqualificações e as invisibilizações dessa comunidade e dos 
países africanos lusófonos. Agora, para eles, era impensável e inaceitável o Brasil 
inserir-se, mesmo como líder, entre os países pobres da África. Se durante o 
governo FHC a invisibilização da CPLP era motivada por questões econômicas 
(bloco pobre) e racistas (crioulo), no governo Lula a justificativa da ausência era 
a insistência do presidente em aproximar-se dessa comunidade alegando dívidas 
históricas e motivações identitárias.

Por isso, no decorrer de duas décadas, nas notícias sobre a CPLP nesses 
dois jornais encontrei palavras-chave que se repetem e que se acentuaram no 
governo Lula: pobreza, miséria, doenças, tráfico de drogas e armas, corrupção, 
golpes, em uma nítida referência também identitária de medo, perigo, contágio, 
rejeição, apagamento e exclusão. Em um segundo momento no governo Lula, o 
peso econômico nas notícias cedeu espaço a essas associações que criminalizam as 
ideias e ações do governo em relação à África.

Assim, os jornais sugerem uma experiência jornalística em que os leitores 
podiam usar a notícia como um “repelente” para imunizarem-se, protegerem-se, 
rejeitarem e combaterem a aproximação com essas “más companhias”, como foram 
tratados os africanos em editorial de O Globo (06/07/2010, p. 6). Para ampliar e 
reforçar essa repulsa, os dois jornais associam diretamente o presidente Lula aos 
“ditadores” na África: “Lula desfila em Rolls-Royce ao lado de ditador” (O Globo, 
28/07/2004, 
p. 12); “Lula se reúne com ditador africano para selar acordo” (Folha, 05/07, 2010, p. 
9); “Ditador respeita democracia e direitos humanos, diz Lula” (Folha, 06/07/2010, 
p. 10); “Bloco lusófono incluirá ditadura africana” (Folha, 12/07/2014, p. 14).

Destaco que nos 20 anos de CPLP, a maioria dos presidentes dos países 
africanos não apareceu com falas diretas nesses dois jornais, à exceção de Joaquim 
Chissano e de José Maria Neves, respectivamente de Moçambique e Cabo Verde. 
Além da ausência dos demais, as falas desses presidentes serviram para que os 
jornais reforçassem as associações dos seus países e da África lusófona com drogas, 
pobreza, miséria, doenças, corrupção, ditaduras. Nesse caso, a presença visível 
do Outro serve para confirmar e criminalizar o Outro. Nessa mesma categoria, 
verificamos um elevado número de entrevistas com os presidentes portugueses. Os 
dirigentes europeus tiveram mais espaço que os demais na Folha, e principalmente 
em O Globo, o que ratifica uma lógica editorial pautada em valores políticos e 
econômicos eurocêntricos.

Nas notícias com os presidentes e os primeiros-ministros portugueses, O Globo 
e a Folha de S.Paulo enfatizaram ações que poderiam beneficiar os empresários 
brasileiros que investissem em Portugal. A CPLP e os países africanos, nessa 
ótica, estiveram completamente ausentes. Entretanto, eles logo surgiram quando 
os jornais se lembraram das aproximações do Governo Lula com a África. 
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A CPLP e os países africanos eram o “problema” nas entrevistas com os dirigentes 
de Portugal. Existiu uma nítida cobrança, em O Globo e na Folha para o combate 
à ideia de livre circulação no espaço lusófono. Na prática, os jornais buscaram 
exercer a função de construtores e vigilantes de muros entre Brasil e África, e de 
alguma ponte econômica entre Brasil e Portugal. A mobilidade foi submetida 
ao critério econômico para brasileiros e portugueses, e reacendeu vivamente o 
racismo em relação aos africanos, em um debate marcado profundamente pelas 
heranças coloniais.

Talvez esteja aí a questão-chave na compreensão do regime de visibilização da 
CPLP nos dois jornais brasileiros: o medo do livre trânsito do Outro, construído 
para ser percebido como negro e pobre, africano e timorense entre Nós. Nesse 
quesito, ampliaram-se as narrativas de medo, repulsa, de criminalização e o 
combate para que esse Outro fique confinado onde está, que não se aproxime.

Dirigentes portugueses asseguraram nas entrevistas que imposições, limita-
ções, restrições à circulação de africanos não se alterariam, mas que os brasileiros 
seriam bem tratados e teriam “Status especial” (O Globo, 06/08/2002, p. 30). To-
davia, isso não se aplica para todos brasileiros, apenas os que têm condições de 
investir em Portugal seriam bem-vindos. Lembro que em conferências da CPLP, 
o tema da mobilidade entrou timidamente na pauta, mas os dois jornais trataram 
dessa temática como caso de polícia e o motivo estava explícito: possibilidade de 
livre circulação dos “africanos”.

Para não falar, não ver e nem sentir

Um dos episódios em que fica nítido um regime de (in)visibilização presente para 
apagar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é o do acordo sobre a 
ortografia. Nas notícias em torno da unificação da escrita, os povos da África 
lusófona, do Timor-Leste e das demais regiões sequer foram lembrados como 
falantes, escritores, pensadores. As notícias em O Globo e na Folha de S.Paulo sobre 
esse acordo trataram apenas de Brasil e de Portugal, envolvendo as academias de 
letras e os intelectuais desses dois países.

Angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, são-tomenses, gui-
néu-equatorianos e timorenses não apareceram nos registros desses dois jornais 
quando o assunto foi o acordo ortográfico. No entanto, na medida em que esse 
acordo não se confirmava, que Brasil e Portugal não se encontravam para unificar 
o modo de escrever, a Folha e O Globo passaram a responsabilizar os povos da 
África lusófona por esse fracasso. Começava a aparecer “o africano”, o problema 
visível, o falante de um “português fraco” (O Globo, em 15/03/2008).
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Nesse episódio, mais uma vez emerge visível o Outro ignorante, miserável, 
o perigo a ser combatido. Ele sempre esteve em todas as notícias nesses jornais 
sobre os conflitos que envolveram os países da África e o Timor-Leste nesses 
20 anos da CPLP, com o detalhamento de golpes de Estado, e lembravam-se 
rotineiramente que esses países eram pobres, dirigidos por ditadores e corruptos, 
envolvidos com tráfico de drogas e armas, e que possui uma população doente 
(Aids, Ebola, Malária).

A Folha de S.Paulo e O Globo não esqueceram de enfatizar que essas nações 
eram da comunidade lusófona, da CPLP. Esse é um processo que chamei de indi-
ferença ativa, ao lembrar o que aconteceu com a luta pela independência do Timor, 
e com as crises políticas em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Essa indife-
rença tentava disfarçar qualquer possibilidade de traço identitário entre o Nós e 
o Outro, ao mesmo tempo em que exigia nossa repulsa e combate à aproximação 
com esses países.

Nesse percurso analisei que apenas na categoria de notícias de Cultura 
existiram alguns raros vestígios em que a associação miséria, crime, tráfico de 
droga, ditadura e países africanos lusófonos não esteve tão visível. Algumas 
notícias, mesmo pontuais e encravadas em meio a textos mais elaborados nos 
cadernos de Cultura, chegaram a lembrar da escravização e da dívida histórica 
que temos com África (Folha, 13/03/2000, p. 10). Por meio de incomuns rastros 
nas notícias de Cultura enxerguei que, mesmo timidamente, existiram denúncias 
da indiferença, da ausência, da invisibilização da comunidade lusófona no Brasil.

Entretanto, os jornais sempre buscaram ancorar essas raras reflexões do cam-
po cultural, geralmente realizada por intelectuais, como uma análise histórica de 
um passado distante e apartado de Nós, com motivação afetiva e sem qualquer 
implicação política, social e econômica. Esse foi o mesmo tratamento dado às falas 
do presidente Lula ao convocar as identidades.

Em resumo, a dimensão da visualidad no regime de visibilização dos 
dois jornais, e analisada por meio dos rastros nas notícias em seis categorias 
(Presidente Fernando Henrique, Presidente Lula, Presidentes Diversos, Acordos 
Institucionais, Conflitos, Cultura) possibilitou perceber uma presença visível que 
faz falar e mostrar mais das ausências.

A coletânea de vestígios publicados em 20 anos constituiu-se em um objeto 
que nos olha e nos cobra uma ação narrativa para dizer do invisível que está ali, 
com vários minutos de silêncio. Por isso, na dimensão da mirada, o primeiro as-
pecto a destacar é a construção de um olhar para a ausência, uma ausência do Bra-
sil como integrante da comunidade lusófona, a exemplo dos registros em Conflito 
e Cultura; ausência pontual dos “africanos” no acordo ortográfico; ausência da 
própria comunidade ao noticiar, em 2003, a “criação” da CPLP, que já tinha sete 
anos de instituída. Emergiu também a mirada de indiferença do Brasil para com
a comunidade, a exemplo de registros com Fernando Henrique e Lula.
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A indiferença do Brasil diante da CPLP foi tão ativa e parcial em benefício 
da Indonésia quando da luta em Timor pela independência, que essa ação chegou 
a ser criticada abertamente em alguns raros registros nos jornais. As tramas perce-
bidas na visualidad também revelaram a mirada da diferença como uma constante 
em quase todas as notícias diretas sobre a CPLP.

A comunidade lusófona é o Outro para o Brasil. Mesmo ao ser considerado 
“primo”, a qualificação econômica de rico, para Nós, e pobre, para Eles, marcava a 
diferença que se associa à relação de mando/obediência, diferença que os jornais 
mantiveram no Governo Lula como alerta ao perceber a aproximação identitária 
daquele presidente com África. Será nesse ponto que a diferença ganhará 
imediatos contornos de uma mirada de rejeição, que não implica apenas na ação 
do repelente para imunizar-se do contato com a diferença, mas no combate ao 
Outro, “o africano”, negro, pobre, que ameaça cruzar a fronteira entre Nós.

Relembro que as notícias acerca da mobilidade, da “cidadania lusófona” 
foram tratadas pelos dois jornais como casos de polícia. Nessas condições, pode-
se enxergar a dimensão da imagen construída no regime de visibilização em O 
Globo e na Folha de S.Paulo, um imaginário em torno da CPLP em que parece ser 
impossível reconhecê-la e experimentá-la como comunidade, uma comunidade 
de que somos parte e na qual estamos implicados pela história e pelas identidades.

O apagamento reiterado dessa possibilidade, de construir uma experiência 
communitas (Esposito, 2012), onde o sentido está na obrigação, no dever, no cui-
dado com os semelhantes, faz sugerir que esse regime de visibilização dos jornais 
baseia-se em uma ação política que cultiva o valor immunitas, que desenvolve, 
como se natural fosse, uma imagen de imunidade.

Os rastros que mobilizei estão visíveis nos jornais Folha e em O Globo para 
que todos nós possamos experimentar as ausências, sentir uma não comunidade, 
um não reconhecimento e sequer que possamos produzir alguma sensação de per-
tencimento. Essa condição imunitária não é passiva. Sentir-se desobrigado, sem 
qualquer responsabilidade e/ou dívida histórica implica em agir contra o Outro 
porque Ele nos faz lembrar de que somos dessa comunidade e, portanto, temos 
deveres para com todos. A imagen de imunidade não é, em hipótese alguma, neu-
tra. O Outro é “africano”, negro e pobre, criminoso nato; a eterna ameaça ao Nós 
porque está próximo e nos convoca ao pertencimento. Por isso, a imunidade é um 
não reconhecimento ativo, uma repulsa que combate a ideia de comunidade.

Esse imaginário construído permanentemente é atravessado em nossas 
relações sociais pela imagen de colonialidade. Invisibilização, não reconhecimento, 
desobrigação, rejeição e combate à comunidade em razão da presença do “africano” 
estão fundamentados em um processo histórico que retoma a formação do Brasil 
Colônia. Os jornais de referência da Casa Grande propõem uma experiência 
jornalística baseada em um imaginário social em que as relações mando/
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obediência, superiores/inferiores, civilizados/primitivos, brancos/negros pareçam 
naturalizadas.

Nas notícias sobre essa comunidade no Brasil em que a presença majoritária 
dos povos da África é percebida, a imagen de colonialidade é convocada para 
marcar, em fronteiras quase intransponíveis, o Nós e o Outro, buscando-se reforçar 
as relações sociais de nossas heranças coloniais. O Outro é visto à distância para 
não contaminar, sendo objeto de permanente controle, subordinação e punição.

O que estou a dizer é que a invisibilização por presença é revelada como 
uma trama verbo-textual proposta na experiência jornalística nos jornais Folha 
de S.Paulo e em O Globo e isso resulta em construir uma comunidade invisível, 
ausente, mas combatida sem trégua. Em outras palavras, há alguma presença viva 
na experiência invisível, os rastros presentes e bem visíveis estão aí a formar uma 
coletânea que denuncia os parâmetros eurocêntricos a fixar muros entre Nós.

A invisibilização materializada nas poucas notícias visíveis configura um 
Brasil que tenta não enxergar os longos e profundos fios de pertencimento com os 
povos da África e da Ásia, dando forma a um regime de visibilização, porém, com 
ênfase no invisível. A experiência do invisível proposta pelos dois jornais é uma 
ação política que busca impedir que essa comunidade torne visível o Outro que 
nos constitui como somos e que está, de forma inexorável, Entre Nós.
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A sociedade dependente é, por definição, uma sociedade 
silenciosa. Sua voz não é autêntica, mas apenas um eco da 
voz da metrópole – em todos os aspectos, a metrópole fala, 
a sociedade dependente ouve. O silêncio da sociedade-
objeto face à sociedade metropolitana se reproduz nas 
relações desenvolvidas no interior da primeira. Suas 
elites, silenciosas frente à metrópole, silenciam, por sua 
vez, seu próprio povo.

(Paulo Freire, Ação cultural para liberdade e outros 
escritos, 1976, p. 70).
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A análise que realizei nos acervos dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo sobre as 
notícias dos primeiros 20 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
me encaminhou para enxergar dois modos de apagamento, de construção do 
invisível. O primeiro é a invisibilização por ausência, que é a quase que completa 
inexistência de registros sobre a comunidade lusófona em duas décadas nas 
páginas desses dois jornais.

Encontrei somente quatro pequenas notícias por ano, em média, sobre a 
CPLP no Brasil, o que faz essa comunidade não existir na prática, sendo esses ra-
ros registros engolidos na avalanche cotidiana de informações publicadas. Nessas 
condições, é praticamente impossível que leitores cotidianos desses jornais produ-
zam algum tipo de lembrança sobre CPLP. Os 80 registros com pequenas notícias 
sobre a comunidade lusófona que encontrei na Folha e os 81 em O Globo são, ao 
mesmo tempo, o todo visível do regime de visibilização sobre essa comunidade 
no Brasil, e a própria materialização que denuncia a invisibilização, a ação para o 
invisível. Esse pequeno volume de notícias em 20 anos é uma prova contundente 
a revelar mais o invisível do que o visível.

Entretanto, ao interrogar esses rastros de notícias sobre a CPLP nos dois 
jornais em duas décadas, ao vasculhar esses textos verbo-visuais, percebi que emer-
giam ali vestígios sociossemióticos e históricos que ajudaram a responder uma 
questão: diante dessas raras notícias sobre a comunidade lusófona, o que não se 
vê aqui? Em outras palavras, mobilizando aqueles vestígios verbo-visuais, pude 
indiciar o porquê de a comunidade lusófona no Brasil ter sido objeto de uma 
permanente invisibilização. As raras notícias visíveis revelavam, assim, a segunda 
forma de apagamento, a invisibilização por presença, outro modo da experiência do 
invisível construído pelas mídias.

As raras notícias em O Globo e na Folha de S.Paulo não trataram a CPLP 
como uma comunidade identitária. Em alguns momentos ela era apenas um 
bloco econômico pobre e problemático por ser composto majoritariamente 
por povos negros e africanos. Aqui, despeja-se toda força de ódio, preconceito, 
repulsa e combate. Assim, os poucos registros nos jornais denunciam que o não 
reconhecimento da CPLP no Brasil tem fortíssimas fundamentações ideológicas, 
históricas, identitárias, racistas e classistas, tendo os jornais como grandes porta-
vozes da elite brasileira.

No pouco contato visível do Brasil com a comunidade lusófona, os jornais 
o destacaram em uma condição de liderança, de comando, de superioridade, 
exigindo uma postura neocolonial, em que os países africanos e o Timor-Leste 
seriam meros ativos políticos a serem negociados no mercado internacional. 
Isso remete diretamente ao comércio das peças, às levas de escravizados, objetos 
vendidos em ruas, praças e mercados públicos no Brasil Colônia. Nesse caso, o 
Outro estava visível como moeda de troca para valorizar o senhor. Mesmo quando
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os jornais trataram as nações da África como “primos pobres”, essa marcação de 
parentesco servia somente para delimitar a diferença classista dos brasileiros, os 
“primos ricos”.

Nos registros em O Globo e na Folha há, até mesmo antes da institucionalização 
da CPLP, uma associação permanente e insistente entre pobreza, miséria, crimes, 
drogas, corrupção, ditadura e os países lusófonos da África e o Timor-Leste. Esses 
vínculos foram muito mais visíveis e reforçados com a implantação, no governo 
Lula, de uma política externa que aproximava o Brasil da comunidade sob alegação 
identitária e dívida histórica para com África.

Entretanto, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, guinéu-equatorianos, 
moçambicanos, são-tomenses e timorenses estiveram invisíveis nas notícias sobre 
o acordo ortográfico e na relação de compadrio empresarial entre Brasil e Portugal.

Todavia, os povos africanos e timorenses ganharam ampla visibilização nos 
poucos registros, com presença cativa nas páginas criminais de O Globo e da 
Folha, quando esses jornais se empenharam para impedir a possibilidade de “livre 
circulação” no espaço lusófono, na verdade, de chegada ao Brasil.

A invisibilização por ausência e, também, a partir da presença de um visível 
repetido e insistente ao longo de 20 anos, possibilitou perceber que o regime de vi-
sibilização dos jornais sobre essa comunidade propõe uma experiência jornalística 
do invisível. Esse processo vai da completa inexistência do Outro, com episódios 
de indiferença e de não reconhecimento, até a tentativa de fixar uma profunda 
diferença intransponível entre Nós e “o africano”, negro e pobre, criminoso nato, 
aquele que rejeito, combato e recorro à polícia se ele se aproximar.

Nessas condições, a experiência do invisível nesses jornais é uma ação de 
força contra a ideia da própria comunidade, de um lugar em que seus pares têm 
deveres e obrigações recíprocas. O Globo e a Folha cultivaram e reforçaram valores 
radicalmente immunitas, onde os membros da comunidade não se reconhecem, 
não aceitam ter deveres e nem partilhas, e buscam uma imunidade de rejeição e 
de confronto.

Essa proposta de experiência jornalística identitária de exclusão, diferença e 
controle sobre o Outro, no caso a CPLP negra, pobre, africana não deve ser toma-
da por surpresa. A Folha de S.Paulo e O Globo compõem um segmento empresarial 
no Brasil que se utiliza do jornalismo para o exercício de poder oferecer ao pú-
blico um mundo baseado em valores de um liberalismo arcaico capitalista e que, 
cotidianamente, imprime em suas páginas os traços autoritários de nossa herança 
colonial a partir da lógica eurocêntrica, do dominador. Assim, a invisibilização da 
CPLP em O Globo e na Folha não foi um lapso. A ausência reiterada é uma ação 
política, econômica, identitária e racista, e está amparada na história dos jornais.

Essa herança colonial autoritária, baseada na relação de mando/obediência,  
de superior/inferior, de civilizado/primitivo, de branco/negro esteve sempre visível
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nas poucas notícias, no Outro a ser controlado e criminalizado, a exemplo do 
atrasado “caipira” e de “mentalidade criolla”; dos africanos que querem ter  os 
mesmos direitos que os portugueses têm no Brasil; da rota de tráfico de drogas 
que sai da África; do medo das doenças e, por isso, o uso de repelentes; do “Brasil, 
Portugal e as ex-colônias portuguesas na África”; do “português fraco”; entre 
outros exemplos de colonialidade.

Em raras brechas, geralmente em falas diretas, seja do presidente Lula seja 
em algum registro na editoria de Cultura, a escravização e a dívida histórica do 
Brasil para com África surgem, o que poderia ser uma porta de entrada para 
discussões identitárias. Contudo, os dois jornais logo classificam essas falas 
históricas, identitárias, de dívidas não saldadas com os povos escravizados, como 
de “tom emocional”, afetivo, de um passado distante, sem amparo no mundo 
contemporâneo e globalizado.

Na medida em que os jornais propõem uma experiência narrativa que não 
reconhece a comunidade lusófona, portanto nem se reconhece nela, aprisionan-
do-a em camadas profundas e impedindo-a de fazer memória, O Globo e a Folha 
manifestam o desejo de apagamento identitário da “mentalidade criolla” no Brasil, 
uma opção racista e que tem endereço nos vínculos com África. Não reconhecer, 
apagar, repelir, combater o Outro que nos constitui é uma ação de força de atores 
políticos movida pelo medo de que Nós nos enxerguemos com o Outro, e eles em 
Nós.

Colocar em permanente invisibilização, seja por ausência seja por presença, 
angolanos, cabo-verdianos, guineenses, guinéu-equatorianos, moçambicanos, 
são-tomenses, timorenses, galegos e até portugueses, como foi a proposta de 
experiência jornalística na Folha e em O Globo ao longo dos 20 anos da CPLP é 
uma ação identitária que impede a ideia de comunidade. Mais ainda: essa é uma 
ação que busca, principalmente, apagar a possibilidade de que enxerguemos a Nós 
Mesmos, de que acertemos as nossas contas históricas, de que reconheçamos as 
nossas dívidas, não para com um Outro, oposto e distante de Nós, mas para com 
aquele que habita desde sempre Entre Nós.

A experiência do invisível talvez impeça que reconheçamos a Nós Mesmos. 
Por isso, no caso específico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a 
invisibilização construída pelos dois maiores jornais brasileiros não está em África 
e no Timor-Leste. O que fica mais invisível é o próprio Brasil, o Nós Mesmos.

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   140 24/02/2021   09:39:27



Re
fer

ên
cia

s 

131

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   141 24/02/2021   09:39:27



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

132

Abril, G. (2013). Cultura visual, de la semiótica a la política. Madrid: Plaza y Valdés.
Acosta-Leyva, P. (2014). Guiné Equatorial na história do Atlântico: o território brasileiro e a 
manutenção escravista em cuba. Revista Mnemosine, PPGH-UF- CG, v.5, n.1, p. 150-162, jan/jun. 
Disp. em <http://mnemosinerevista.wixsite. com/ppgh-ufcg>. Acesso em 12 mai. 2016.
Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. México: FCE.
Arbex Júnior, J. (2002). Showrnalismo: a notícia como espetáculo. São Paulo: Casa Amarela.
Baptista, M. M. (2006). A lusofonia não é um jardim ou da necessidade de perder o medo às 
realidades e aos mosquitos. In: Martins, M; Sousa, H. & Cabecinhas, R. (Eds.) Comunicação e 
Lusofonia: Para uma abordagem crítica da cultura e dos media. Porto: Campo das Letras. p.171-184.
Bauman, Z. (2003). Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editora.
Bauman, Z. (2005). Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
Bento, M. A. S. (2002). Branqueamento e branquitude no Brasil. In: Carone, I.; Bento, M. A. S. 
(Orgs.). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis/
RJ: Vozes, p. 25-28.
Bethell, L. (2012). O Brasil no mundo. In: Carvalho, J. M. A Construção Nacional 1830-1889. Vol. 2. 
Rio de Janeiro: Objetiva, p. 131-177.
Bhabha, H. K. (1998). O Local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Bosi, A. (1996). Dialética da colonização. 3ª edição. São Paulo: Cia. das Letras.
Cabaço, J. L. (2007). Moçambique: identidades, colonialismo e libertação. (Tese de Doutorado). USP: 
São Paulo.
Cabecinhas, R. (2002). Racismo e etnicidade em Portugal: uma análise psicossociológica da 
homogeneização das minorias. Braga. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – UMinho.
Cabecinhas, R. & Cunha, L. (2003). Colonialismo, identidade nacional e representações do “negro”. 
Revista Estudos do Século XX, v. 3, p. 157-184.
Canclini, N. (1997). Culturas híbridas. São Paulo: Edusp.
Capela, J. (2010). Moçambique pela sua história. Ribeirão/Portugal: Húmus.
Chauí, M. (2013). Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. S. Paulo: Perseu Abramo.
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Declaração Constitutiva, 1996. Disponível 
em <www.cplp.org/documentos_declaracao.asp>. Acesso em 21 jul. 2013.
Cunha, E. L. (2006). Estampas do imaginário: literatura, história e identidade cultural. Belo 
Horizonte: Editora UFMG.
Deleuze, Gilles (2005). Foucault. São Paulo: Brasiliense.
Delgado, R. (1955). História de Angola. Lobito, Benguela: Livraria Magalhães.
Esposito, R. (2005). Immunitas: protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
Esposito, R. (2012). Communitas: origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Fiorin, J. L. (2006). A lusofonia como espaço linguístico. In: Bastos, N. B. (Org.). Língua portuguesa: 
reflexões lusófonas. São Paulo: Educ, p. 25-48.
Freire, P. (1976). Ação cultural para liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Fürsich, E. (2016). O Problema em Representar o Outro: mídia e diversidade cultural. Parágrafo: 
Revista Científica de Comunicação Social da FIAM-FAAM, v. 4, n. 1, p. 50-61.
Galdino, C. F. (2012). Nasce um Estado: a construção de Timor-Leste. Dissertação do Programa de 
Pós-Graduação em Relações Internacionais da Unesp. São Paulo.
Giddens, A. (2002). Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
Ginzburg, C. (1989). Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras.
Ginzburg, C, (2007). O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Cia das Letras.

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   142 24/02/2021   09:39:27



Re
fer

ên
cia

s 

133

Hall, S. (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A.
Hall, S. (2013). Da diáspora: identidades e mediações culturais. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG.
Ilharco, A. & Murargy, M. (2014). 18 anos CPLP: os desafios do futuro. Lisboa: Ed. Sersilito.
Instituto Nacional de Estatística (INE) (2012) – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
Estatísticas da CPLP. Lisboa.
Júnior, W. M. (2013). Política externa e cooperação técnica: as relações do Brasil com a África durante 
os anos FHC e Lula da Silva. Belo Horizonte: Editora: D’Placido.
Lopes, C. (1988). Para uma Leitura Sociológica da Guiné-Bissau. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa, Lisboa-Bissau.
Lourenço, E. (2001). A nau de Ícaro e a imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das 
Letras.
Macedo, L., Martins, M. L. & Cabecinhas, R. (2011). Blogando a lusofonia: experiências em três 
países de língua oficial portuguesa. In Martins, M. L., Cabecinhas, R. & Macedo, L. (Eds). Lusofonia 
e Cultura-Mundo, IX Anuário Internacional de Comunicação Lusófona. Braga: CECS e Grácio 
Editor, p. 121-142.
Margarido, A. (2000). A Lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses. Lisboa: Edições 
Universitárias Lusófonas.
Martins, M. L. (2006). A Lusofonia como promessa e o seu equívoco lusocêntrico. In: Martins, M. 
l.; Sousa, H. & Cabecinhas, R. (Eds.). Comunicação e Lusofonia – Para uma abordagem crítica da 
cultura e dos media. Porto: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e Campo das Letras, 
p.79-87.
Martins, M. L. (2015), Lusofonia e Interculturalidade: promessa e travessia. Braga: UMinho e Húmus.
Mattoso, J. (Org.). (1998). História de Portugal. Volume VII: O Estado Novo. Lisboa: Estampa.
Mendonça, H. M. (2002). O Brasil e a criação da CPLP. MRE, p.11-16. Disponível em <www.mre.
gov.br/dc/temas/CPLP_Port_2.pdf>. Acesso em 16 mar. 2015.
Miguel, L. F. (2002). Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova, São Paulo, n. 55/56, 
p. 155-184.
Miyamoto, S. (2009). O Brasil e a comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP). Revista 
Brasileira de Política Internacional, v. 52, n. 2, p. 22-42. Disponível em <http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=35814269002>. Acesso em 11 ago. 2013.
Motta, Luiz G. (2002). Para uma antropologia da notícia. Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação, v. 25, n. 2, p. 11- 41, jul/dez 2002.
Nascimento, A. (2001). S. Tomé e Príncipe. In: Marques, A. & Serrão, J. Nova História da Expansão 
Portuguesa – O Império Africano 1890-1930, Lisboa: Estampa.
Natali, J. B. (2004). Jornalismo internacional. São Paulo: Contexto, 2004.
Oliver, R. & Fage, J. D. (1980). Breve história de África. Lisboa: Sá da Costa.
Ortiz, R. (2003). Mundialização e Cultura. São Paulo: Brasiliense.
Paiva, R. (2012). Novas formas de comunitarismo no cenário da visibilidade total: a comunidade do 
afeto. Matrizes, São Paulo, nº 1, p.  63-75, jul./dez., 2012. Disponível em <http://www.matrizes.usp.
br/index.php/matrizes/article/ view/377>. Acesso 02 mar. 2015.
Pereira, D. A. (2011). Das relações históricas Cabo Verde/Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de 
Gusmão.
Quijano, A. (2009). Colonialidade do poder e classificação social. In: Sousa Santos, Boaventura de 
& Meneses, M. P. Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, p. 73-117.
Rela, J. M. Z. (1992). Angola: entre o presente e o futuro. Lisboa: Escher e Agropromotora.
Renan, E. (2006). O que é uma nação? 1882. Revista Aulas: Unicamp, 21p. Disponível em http://

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   143 24/02/2021   09:39:27



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

134

www.unicamp.br/~aulas/VOLUME01/ernest.pdf. Acesso em 11 fev. 2014.
Ribeiro, D. (1995). O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia 
das Letras.
Ricoeur, Paul (2008). A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp.
Said, E. W. (2011). Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras.
Santos, M. (2000). Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Record.
Saraiva, J. F. S. (1996). O lugar da África: a dimensão atlântica da política externa brasileira (de 1946 
a nossos dias). Brasília: Editora da UnB.
Schouten, M. J. (1999). Antropologia em Timor Português – Os constrangimentos do colonialismo. 
In: Congresso Práticas e Terrenos da Antropologia em Portugal, Lisboa. Disponível <http://www.
infocambiouniversitario.com.br/pag/schouten-johannaantropologia-timor-portugues.pdf>. Acesso 
em 06 nov. 2017.
Schwarcz, L. (2012). Marcas do período; População e sociedade. In: SCHWARCZ, Lilia (coord.). 
A abertura para o mundo 1889-1930. Vol. 3. Rio de Janeiro: Objetiva, p. 19-83.
Sodré, M. (1999). Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes.
Sousa Santos, B de (1994). Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. Revista Tempo Social - 
Sociologia USP, S. Paulo, 5 (1-2), pp. 31-52.
Sousa, V. de. (2017). Da ‘portugalidade’ à lusofonia. Braga/Portugal: Húmus/CECS.
Zamin, A. (2014). Jornalismo de referência: o conceito por trás da expressão. Revista Famecos. 
PUC/RG, Porto Alegre, v. 21, n. 03, set./dez, p. 918-942.

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   144 24/02/2021   09:39:28



Po
sfá

cio
  

135

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   145 24/02/2021   09:39:28



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

136

As lusofonias, a CPLP, a ‘portugalidade’, os reúsos do 
passado e o ensino da história

Conheci Cristian Góes quando desenvolvia o seu doutoramento sanduíche na 
Universidade do Minho, em Braga. Encontrava-se em Portugal há pouco tempo 
e, logo que nos cruzamos, manifestou-se de imediato uma boa empatia entre nós. 
As conversas eram sempre animadas e interessantes, assentes na área de estudos 
que nos são comuns: as identidades, a memória, a pós-memória, o colonialismo, 
o pós-colonialismo, as lusofonias e outros assuntos associados. Através dessas 
trocas, cedo percebi que estava perante um indivíduo que, para além de culto, 
tinha um olhar clínico sobre a realidade (talvez por ser jornalista, profissão que eu 
também tinha exercido, constituindo mais um ponto em comum entre nós) e que 
respeitava o lugar da ética, enquanto espaço que acontece quando o outro entra 
em cena (Eco, 1998), sendo afável e descomplexado, sem que deixasse de exercer 
o seu sentido crítico.

Daí que, logo no primeiro contacto (penso que durante um congresso) 
tivéssemos começado a trocar ideias sobre identidade e alteridade, sobre o “eu” 
e o “outro”, associando a maior parte das vezes o “eu” como estando associado a 
uma entidade colonial e, o “outro”, como ex-colonizado. Daí que evidenciássemos 
sempre a diferença em querer vernos num outro para nos olharmos a nós próprios, 
como se fosse um espelho ou, exatamente ao contrário, através da diversidade 
resultante desse contacto, possibilitar o desenvolvimento de uma interculturalidade 
onde a diversidade pudesse ser sublinhada. Esta última via é a que ambos sempre 
seguimos e que sustentou as nossas conversas, muitas vezes fugazes, mas nem por 
isso menos relevantes, num percurso que se me afigura lógico, mas que não é tão 
linear quanto isso.

A prova provada do que acabei de escrever está patente nos manuais escolares
de história do ensino secundário em Portugal. Estudos aprofundados sobre o 
assunto associam-nos a uma dinâmica luso-tropicalista, que serviu de suporte 
científico, através da “mística luso-cristã de integração” (Freyre, 1961), para o 
desenvolvimento da política do Estado Novo em relação àqueles que foram os 
territórios ultramarinos portugueses, abonando em favor de uma alegada particular 
maneira portuguesa de estar no mundo e que degenerou, por conseguinte, na ideia 
de colonização doce.

Foi nesses termos que foi forjada a ‘portugalidade’1 que, ao contrário do que 
se propala, não se reporta à existência de Portugal enquanto país, nem ao período 
dos Descobrimentos/Descobertas/Expansão, mas foi cunhada entre as décadas de 
50 e 60 do século XX, em plena ditadura estado-novista. O objetivo pretendido 
era que as ex-colónias fossem vistas pela ONU não como autónomas, mas como 
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parte integrante do território português (enquanto províncias ultramarinas). Esta 
lógica foi corroborada pelo discurso parlamentar da Assembleia Nacional, a partir 
de 1951 (data da revogação do Ato Colonial), pela introdução da palavra nos 
discursos dos deputados que faziam parte do “parlamento” de partido único (a 
União Nacional). Toda essa estratégia ia no sentido de combater os movimentos 
independentistas que emergiam nas antigas colónias, defendendo a sua pertença 
a Portugal, por via do seu “destino histórico”2. Esse facto seria sublinhado no 
discurso político da ‘portugalidade’, com a assunção de Portugal como um país uno 
e indivisível, plasmado no slogan então em voga “Portugal do Minho a Timor”.

Na investigação que desenvolvi, foi observado que a temática sobre a qual 
os deputados da Assembleia Nacional (1935-1974) mais utilizaram a palavra 
‘portugalidade’ foi em relação às então colónias (Angola, Moçambique, São Tomé, 
Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste e Macau) e às ex-colónias ultramarinas 
(Brasil e Goa). Em relação a estas últimas há bastantes discursos apontando a 
necessidade de levar a ‘portugalidade’ àqueles territórios. Não obstante, mesmo 
que o Brasil já fosse independente desde o século XIX (1822), não deixa de ser 
interessante a forma como são feitas referências ao antigo território português, 
com a retórica da ‘portugalidade’ a estar sempre muito presente, com o território 
a ser encarado como país-irmão, o que acontece mais do lado português, devido 
a um paternalismo destinado a conferir ao ex-território colonizador um estatuto 
especial relativamente ao seu irmão-filho.

O que não é muito diferente do que acontece no livro “Ideário de Portugalidade. 
Consciência da Luso/Tropicalidade”, de António Ferronha (1969), em que se faz

Defendo que se escreva a palavra ‘portugalidade’ entre comas, por não 
ter uma entrada específica nos dicionários de   língua portuguesa de 
referência, muito embora ela exista nos dicionários considerados mains-
tream. Pois sou de opinião que se crie uma definição para a palavra de 
forma a que se transfira da esfera do nacionalismo em que foi cunhada, 
para a do patriotismo, dando-lhe contexto, para que se possam desfazer 
os seus equívocos (Sousa, 2015; 2017).

A expressão “destino histórico de Portugal” foi utilizada pelo historiador 
Jorge Borges de Macedo (1990), tendo sido adaptada por Miguel Real 
(2012) para “A vocação histórica de Portugal”. Comparando as entradas 
‘destino’ e ‘vocação’ constantes do Novo Dicionário Compacto da Lín-
gua Portuguesa, de António Morais da Silva, constata-se em ambos a 
presença da palavra ‘providência’, termo que aponta para uma dimensão 
‘divina’ e que aproxima as lógicas presentes em cada um deles (Silva, 
1980/1961), o que não deixa de ser problemático para o balizamento 
interpretativo.

1

2
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a listagem da vasta retórica e ideologia do Estado Novo sobre a temática da ‘por-
tugalidade’ e, tal como o título anuncia, parte desse pressuposto partindo do con-
ceito de “luso-tropicalidade”. O livro foi publicado numa altura em que decorria 
a guerra colonial (que tinha tido início, em Angola, em 1961), sendo associada a 
‘portugalidade’ ao Império, promovendo a construção da sua unidade política e 
cultural. A publicação inclui um capítulo intitulado “Um exemplo de portugali-
dade: formação e desenvolvimento da sociedade multirracial do Brasil” (Ferronha, 
1969, pp. 211-214), em que se refere que o Brasil não existia, tendo sido Portugal 
o criador dessa realidade política, discorrendo-se sobre o descobrimento do país, 
dos primeiros ensaios de organização administrativa e colonização do território, 
bem como da criação do próprio Brasil, enquanto unidade política concedida por 
Portugal. Aborda-se a temática sobre “A miscigenação – metropolitanos, negros, 
ameríndios uma sociedade multirracial”, traçando a história de como o território 
foi ocupado, começando pelos negros da Guiné, em 1538, atingindo em três sécu-
los de tráfico escravo cerca de 4.300 milhões negros, pelas vias legais e 2 milhões, 
através de “contrabando”. Quanto à sua origem, o autor refere que procediam de 
várias regiões de África, muito embora a maioria pertencesse às múltiplas tribos 
sudanesas e etnias bantos. Para além disso, devido à “miragem” do ouro, emigra-
ram, a partir da “metrópole”, no século XVIII e em menos de 50 anos, cerca de 
800 mil homens para o Brasil. Num enquadramento claramente luso-tropical, o 
autor trata de sublinhar a convivência saudável das raças, promovida pelos portu-
gueses, conseguindo que todos eles ficassem imbuídos da mesma comunhão de 
ideias e de sentimentos, constituindo-se assim um único povo: o povo luso-tropi-
cal da América do Sul ou brasileiro.

A relação entre Portugal e o Brasil é, também, recorrente em Agostinho 
da Silva, que defendeu, em várias ocasiões, a ideia de ‘portugalidade’ numa 
comunidade que integrasse, para além de Portugal, o Brasil e os territórios 
africanos de expressão portuguesa. Referindo-se especificamente ao Brasil 
afirmava que, ao contrário dos espanhóis, oriundos da aristocracia, o português 
fora encontrar o índio que não era muito diferente de si, “que não levava uma 
vida muito diferente daquela que ele tinha nas terras do interior de Portugal”, 
embora fosse muito mais livre (Silva, 1998, p. 95). Dizia que fora no Brasil que se 
dera conta do que havia sucedido a Portugal, compreendendo esse fenómeno que 
apelidava de “português”, que assentava no não arrependimento da construção do 
império e do empreendimento dos Descobrimentos e de perceber que, naquela 
altura, “fora como que um burro carregado com uma mercadoria que tinha de se 
transportar para longe, uma mercadoria que seria valiosa para o desenvolvimento 
de um lugar, mas que magoa o animal e lhe faz feridas” (Silva, 1998. p. 107). Tudo 
isso se refletiu na vida dos europeus e na própria Europa que, segundo Agostinho 
da Silva, terá exportado a sua europeidade, a sua cultura para o resto do mundo, 
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sendo que a ‘portugalidade’, como integrante da europeidade, teria sido, também, 
uma coisa boa, enquanto exportação da cultura portuguesa para outras paragens, 
como fora o caso do Brasil.

Já depois do derrube da ditadura, em 25 de Abril de 1974, Portugal viveu um 
período de tempo em que palavras como ‘portugalidade’ não constavam do léxico, 
devido a razões ideológicas, pela associação óbvia ao regime que tinha acabado de 
ser derrubado. No entanto, começou a ouvir-se falar de ‘portugalidade’ de forma 
paulatina, a partir do início dos nos 90 do século XX3, já depois da eleição de 
Cavaco Silva para primeiro-ministro de Portugal, em 1987, e que foi sublinhada 
com a eleição do próprio, em 2006, para o cargo de Presidente da República, 
em que muitas vezes utilizou a palavra, e que pode ser revelador da ideologia 
luso-tropical daquele político (Sousa, 2015, 2017). É neste contexto que, não 
obstante António Ferronha, em 1969, já aludisse à lusofonia, tipificando-a no seu 
significado literal – falar português –, associando-lhe a ideia de uma língua única 
e um ideário, sem os quais não haveria promessa de continuidade entre Portugal 
e as suas então províncias ultramarinas, o facto é que se trata de uma palavra com 
um recorte marcadamente pós-colonial. Nesse sentido, o conceito de lusofonia 
ficaria, desde logo, amputado se correspondesse apenas aos falantes de português 
espalhados pelo mundo e não consubstanciasse um lugar simbólico e cultural, 
extravasando essa correspondência semântica de proximidade que lhe esteve na 
origem, num mundo cada vez mais globalizado (Martins, 2006).

No início dos anos 90 do século XX, foi sendo discutida a proposta de criação 
de uma comunidade que agregasse os países de expressão portuguesa. Na altura, 
o papel do Brasil no avanço da estrutura foi determinante, já que ela só conseguiu 
ver a luz do dia depois de ultrapassada entre Portugal e o Brasil a polémica relativa 
à regularização dos dentistas brasileiros. O envolvimento do Brasil em todo o 
processo, e a criação da própria CPLP, muito deve a José Aparecido de Oliveira, 
embaixador do Brasil em Portugal.

Assim, em 1996, era criada a CPLP-Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Na sua Declaração Constitutiva, que surge na sequência de uma 
reunião realizada em Lisboa, em 17 de julho de 1996, não foi utilizada uma única 
vez a palavra “lusofonia”. No documento, assinado pelos chefes de Estado e de 
Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e 
São Tomé e Príncipe, é reconhecida a importância “matricial” da língua portuguesa, 
assente no “relacionamento especial” e “experiência acumulada em anos de 

A palavra ‘portugalidade’ entrou, pela primeira vez, na dicionarização 
da Porto Editora em 1994, na sétima edição do Dicionário da Língua 
Portuguesa (Costa & Melo, 1994).

3
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profícua concertação e cooperação”, e nos princípios subjacentes a uma “plataforma 
consensual e legitimadora da vontade política dos estados signatários” (CPLP, 
1996, s. p.).

O facto de a lusofonia não constar do documento fundador desta instituição 
não decorreu, seguramente, de qualquer esquecimento mas por não ser consensual 
no seio dos países que integram a organização o que, desde logo, provoca alguns 
constrangimentos no plano político sobre a dinâmica associada à própria luso-
fonia. Etimologicamente a “lusofonia” remete para Portugal, pelo que os países 
que integraram a CPLP, acabados de sair da colonização portuguesa, não terão 
permitido que o termo constasse da declaração constitutiva da instituição. Mesmo 
que aquela estrutura supranacional se pudesse afirmar como arma de combate à 
exclusão e à xenofobia.

Cristian Góes escreve, na conclusão deste livro, exatamente no seu último 
parágrafo, que “a experiência do invisível talvez impeça que reconheçamos a Nós 
Mesmos. Por isso, no caso específico da Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa, a invisibilização construída pelos dois maiores jornais brasileiros [Folha 
de São Paulo e O Globo] não está em África e no Timor-Leste. O que fica mais 
invisível é o próprio Brasil, o Nós Mesmos”.

Como se percebe, as questões em torno da lusofonia não constam do discurso 
publicado pelos mais importantes media brasileiros impressos. Não obstante, 
como se viu, um dos principais obreiros da CPLP foi um brasileiro. E, já em 
março de 2019, outro brasileiro, Gonçalo Mello Mourão, embaixador na CPLP, 
volta a sublinhar a importância do Brasil para a instituição. Num artigo de opinião 
publicado no Jornal de Letras, começa por referir que já há 200 anos, na época 
da independência do Brasil, “havia um sentimento latente da existência de uma 
Comunidade de Língua Portuguesa”. Para o embaixador, querer que a CPLP 
fosse criada “foi a grande construção da diplomacia”, sendo que “a relevância dessa 
construção de desejo é capital, porque se reveste de uma importância ontológica” 
(Mourão, 2019, p. 10).

Apesar deste discurso e desta perceção, o facto é que a lusofonia, no Brasil, para 
além de passar ao lado do discurso dos media, não integra a dinâmica social, numa 
conclusão rápida que se pode tirar da leitura de vários estudos sobre o assunto, 
nomeadamente no domínio universitário. Ela vai-se fazendo, no entanto, fora da 
política, desenvolvendo-se ao nível das sinergias entre universidades brasileiras e 
portuguesas.

Dessa forma, que relação poderíamos perceber entre a luta da elite brasileira 
(representada nos dois jornais que Cristian Góes investigou) para não se reco-
nhecer como comunidade lusófona em razão, por exemplo, do racismo estrutural 
que agora lhe é apontado (porque a maioria dos povos da lusofonia é africano), e 
a ideia de ‘portugalidade’? Onde se encontram a invisibilização da comunidade no 
Brasil e a ‘portugalidade’?
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A explicação de Roberto Vecchi (2018), professor de Literatura Portuguesa 
da Universidade de Bolonha, pode abrir caminhos para os constrangimentos evi-
denciados por Cristian Góes. Refere que, por não se tratar de um assunto encerra-
do, onde a força das ideologias e dos reúsos poderá alterar profundamente, ou até 
inverter, os modos da sua evocação, o passado colonial pode revelar-se problemá-
tico. As questões coloniais e pós-coloniais pontuam, assim, e de forma sistemática, 
as identidades e as representações sociais. É nesse sentido que eu defendo que se 
deve declinar a lusofonia  no plural, no sentido de corresponder de forma mais 
assertiva à maneira como os grupos se  posicionam perante a língua portuguesa, o 
que, além de outros fatores, depende da sua particularidade histórica.

Para além disso, há que ter em conta que, como assinala Isabel Castro Henri-
ques, os códigos construídos ao longo da história continuam a influenciar a forma 
como, nomeadamente os portugueses, olham para os afrodescendentes. O que 
não é diferente no Brasil, como evidencia Cristian Góes. Em entrevista ao jornal 
Expresso, a historiadora refere que, até ao 25 de Abril, eram exaltados os feitos 
dos portugueses, que eram valorizados pelos atos civilizacionais em relação aos 
africanos, o que ainda não se dissipou: “Continuamos a ouvir essas formulações 
e há dificuldade em ultrapassar essa lavagem do cérebro que nos aumenta o ego 
e nos faz evitar falar de situações violentas em que fomos agentes fundamentais” 
(Martins, 2020, p. 25). É por isso que é necessário rever o ensino da história, como 
defende Joseph C. Miller, professor da Universidade de Virgínia. Sustenta que ela 
não pode continuar a ser vista como um passado deixado para trás, mas como uma 
forma de nos entendermos no presente. A este propósito, refere-se à discussão na 
sociedade portuguesa sobre a problemática dos Descobrimentos como sendo po-
sitiva, deslocando-se da visão nacionalista do século XIX, baseada nas raças, subs-
tituindo-a por uma comunidade política mais rica e característica do século XXI, 
baseada na diversidade: “A diversidade de pessoas que se descobriram no século 
XVI era muito superior às diferenças das populações atuais. Vocês em Portugal 
têm muito que aprender ao revisitar a História” (Martins, 2018, p. 19).

Apesar das imensas potencialidades que a CPLP deixa transpirar, o seu 
espaço é pontuado por várias clivagens e divergências, e muitas dificuldades de 
organização interna que passam, na maior parte das vezes, por constrangimentos 
financeiros, bem como por pretensos protagonismos de alguns dos seus membros. 
Mesmo que se tenha presente que a ideia de lusofonia extravasa o sentido literal 
da palavra é que, não obstante ela seja muito mais do que um recorte económico-
financeiro decorrente de um alegado potencial económico da língua portuguesa 
(Reto, 2012), é este que prevalece, sendo que a tendência é global. Mesmo que, 
nos media, a ideia de lusofonia que se difunde privilegie, com uma distância 
considerável, os aspetos positivos que lhe estão associados àqueles que a encaram 
de forma menos favorável, observando-se também aí, para além da possibilidade 
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intercultural, uma lógica económica. Percebe-se, assim, a forma como a Guiné 
Equatorial entrou para a CPLP, mesmo sendo um país que ainda não cumpre 
os Direitos Humanos, e onde existe a pena de morte, e que gerou tanta polémica 
no seio da organização. Para além disso, têm entrado como observadores vários 
países que, embora não estejam ligados à lusofonia, a olham como um eventual 
mercado para trocas comerciais, num mundo globalizado. O caminho a seguir 
está plasmado no facto de já estar a ser discutida a eventual entrada de muitos 
deles na organização como membros efetivos.

Não será de estranhar que Michel Cahen (2013) saliente que a lusofonia 
não corresponda a nenhuma área cultural, mas a um espaço pós-colonial relativo, 
admitindo a existência de culturas nas lusofonias, mas não sobre um plano global 
da comunidade cultural lusófona, exceção feita à área luso-brasileira. Refere que 
o mesmo acontece em relação à hispanofonia, à francofonia, ou à anglofonia. 
Por isso, prefere utilizar o termo “lusotopia”, de que é autor Louis Marrou, para 
definir o espaço lusófono, mesmo que ele não desenhe um espaço identitário, nem 
mesmo linguístico. Já Homi Bhabha (1998) colocara em causa o essencialismo de 
categorias, nomeadamente na definição do espaço da cultura, enquanto detalhe 
periférico e secundarizado que faz reconsiderar todo o sistema. Como acontece 
no quadro “Paisagem com a Queda de Ícaro” (cerca de 1558), do renascentista 
Pieter Bruegel, em que as pernas do filho de Dédalo (que observa todo o drama 
do que está a acontecer, à semelhança de quem vê o quadro), quando por fim se dá 
por elas, evidenciam uma morte por afogamento, sem que ninguém sequer note 
a tragédia em curso. O que faz com que Bhabha questione sobre quem é hoje a 
testemunha moral do sofrimento humano, sendo essa uma das perguntas que a 
cultura pode lançar ao mundo (Rato, 2015).

Urge, por isso, imaginar a lusofonia descolonizando as mentes dos seus 
protagonistas (Thiong’o, 1986; Mbembe, 2017), de forma a permitir ultrapassar 
esses equívocos (Martins, 2014) e dirimir ressentimentos (Ferro, 2009), sentidos 
de superioridade e/ou de inferioridade, e poder inverter-se a tendência assente no 
tradicional binómio perpetrador/vítima, podendo ir-se mais longe, olhando para 
a história de forma mais aberta (Rothberg, 2019), permitindo que os imaginários 
ideológicos se diluam. E para que, no caso da lusofonia, ela se não torne numa 
“lusotopia” (Cahen, 2013) ou numa “luso-afonia” (Couto, 2009). Para tanto, há 
que destacar a ideia de que uniformidade não é o mesmo que homogeneidade 
(Bayly, 2004), e em que só a afabilidade com o “outro” permitirá despertar o 
sentido da humanidade (Kapuscinsky, 2009). E isso, deixa desde logo de fora, 
no caso da lusofonia, a ‘portugalidade’ – pensar a lusofonia com ‘portugalidade’ 
configura mesmo um contrassenso (Sousa, 2015, 2017) -, permitindo pensá-la, 
mesmo que fora da CPLP se necessário for. O caminho para uma história crítica 
e inclusiva não passará, certamente, pelo apagamento ou negação de partes da 
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história. No caso da lusofonia, num tempo globalizado, ela deve ser vista como 
uma possibilidade intercultural, transcultural, crítica e inclusiva, em oposição à 
globalização cosmopolita.

Vítor de Sousa
Investigador do CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
(Universidade do Minho, Braga-Portugal)

Referências 

Bhabha, H. (1998). O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Bayly, C. (2004). The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons. 
Oxford: Blackwell.
Cahen, M. (2013). ‘Portugal is in the Sky’: Conceptual Considerations on Communities, Lusitanity, 
and Lusophony. In E. Morier-Genoud & M. Cahen (Eds.), Imperial Migrations. Colonial 
Communities and Diaspora in the Portuguese World (pp. 297- 315). Hampshire: Palgrave Macmillan.
Couto, M. (2009). Luso-afonias – a lusofonia entre viagens e crimes. In M. Couto, E se Obama fosse 
africano? E outras interinvenções (pp. 183-198). Lisboa: Caminho.
Costa, J. A. & Melo, A. S. (1994). Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora.
CPLP (1996). Declaração Constitutiva.  Em https://www.cplp.org/id-3869.aspx
Ferro, M. (2009). O ressentimento na história. Lisboa: Teorema.
Ferronha, A. (1969). Ideário de Portugalidade. Consciência da Luso/Tropicalidade. Porto: Tipografia 
Marca/Angola: António Ferronha.
Freyre, G. (1961). O Luso e o Trópico. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do V 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique.
Kapuscinsky, R. (2009). O Outro. Porto: Campo das Letras.
Macedo, J. B (1990). Portugal: um destino histórico. Primeiras Jornadas Académicas da Espanha e de 
Portugal. 25 a 27 de Maio de 1988 (pp. 263-318). Lisboa: Academia Portuguesa de História.
Martins, C. (2018, 6 de outubro). “O ensino da História tem de mudar”, entrevista a Joseph C. 
Miller, professor da Universidade de Virgínia. Expresso, p. 19.
Martins, C. (2020, 11 de janeiro). “Os afrodescendentes não são vistos como portugueses”, entrevista 
a Isabel Castro Henriques, professora da Universidade de Lisboa, Expresso, p. 25.
Martins, M. L. (2006). A lusofonia como promessa e o seu equívoco lusocêntrico. In M. L. Martins, 
H. Sousa & R. Cabecinhas (Eds.), Comunicação e Lusofonia – Para uma Abordagem Crítica da Cultura 
e dos Media (pp. 79-87). Porto: Campo das Letras.
Martins, M. L. (2014). Língua Portuguesa, globalização e lusofonia. In N. Bastos (org.), Língua 
Portuguesa e Lusofonia (pp.15-33). São Paulo, EDUC - IP-PUC.
Mbembe, A. (2017). Crítica da razão Negra. Lisboa: Antígona.
Mourão, G. M. (2019, 13 a 26 de março). O Brasil e as Pátrias da Língua Portuguesa. Jornal de 
Letras, p. 10.
Rato, V. (2015, 18 de abril). A Cultura, esse detalhe que nos faz repensar todo o sistema. Público  
online. Em https://www.publico.pt/2015/04/18/culturaipsilon/noticia/a-cultura-esse-detalhe-que-
nos-faz-repensar-todo-o-sistema-1692787
Real, M. (2012). A Vocação Histórica de Portugal. Lisboa: Esfera do Caos Editores.

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   153 24/02/2021   09:39:28



A 
Co

mu
nid

ad
e I

nv
isív

el

144

Reto, L. (Coord.) (2012). Potencial Económico da Língua Portuguesa. Lisboa: Texto Editores.
Rothberg, M. (2019). The implicated subject. Beyound victims and perpetrators. Stanford: Stanford 
University Press.
Thiong’o, N. (1986). Decolonising the mind: the politics of language in African literature. Portsmouth:  
Heinemann Educational.
Silva, A. (1998). Vida Conversável. Lisboa: Assírio & Alvim.
Silva, A. M. (1980/1961). Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa. Lisboa: Livros Horizonte/
Confluência.
Sousa, V. (2014). O difícil percurso da lusofonia pelos trilhos da ‘portugalidade’. Configurações, 
Epistemologias do Sul: Contextos de Investigação, nº 12, 89-104.
Sousa, V. (2015). Da ‘portugalidade’à lusofonia. Dissertação de Doutoramento, Universidade do 
Minho, Braga, Portugal. Em http://hdl.handle.net/1822/38461
Sousa, V. (2016). Lusofonia(s) e portugalidade: uma impossibilidade. In Brito, R. P., Bastos, N. B. 
& Bridi, M. V. (orgs.). Estudos Lusófonos: múltiplos olhares. Coleção Lusofonia - Vol. III (pp. 31-63). 
São Paulo: Editora Terracota.
Sousa, V. (2017). Da ´portugalidade´ à lusofonia. Famalicão: Húmus/CECS.
Vecchi, R. (2018). Depois das testemunhas: sobrevivências. Jornal Memoirs, p. 18. Em https://www. 
ces.uc.pt/ficheiros2/files/MEMOIRS-encarte.pdf

A COMUNIDADE INVISIVEL GRAFICA ADELMO.indd   154 24/02/2021   09:39:28



An
exo

145

ANEXO

O Outro somos Nós
 
Quem se dedica a escrutinar a trajetória histórica da formação do Brasil Nação 
não demora a perceber que o racismo é um elemento chave para entender 
as nossas opções identitárias. Ele vem se emaranhando nas estruturas mais 
profundas da sociedade desde o Brasil Colônia. Não há como entender o 
apagamento e a violenta eliminação dos povos originários, dos negros e dos 
mestiços pobres, ontem e hoje, sem considerar o componente racista. 
      Com a República, o racismo se reatualizou e ganhou além de justificativas 
religiosas e morais, bases científicas e culturais. Seja nos longos períodos de 
ditadura seja nos momentos de ensaios democráticos, o racismo manteve-se 
pedagogicamente intocado no Brasil. Ele potencializa uma imaginação sobre 
um Outro contra Nós, sempre negro, pobre, criminoso nato, o perigo contra os 
“homens de bem” da nação. 
   Mesmo no processo de redemocratização do país, a lógica colonialista 
permaneceu viva entre Nós, às vezes aparecendo de forma nítida e, às vezes, 
dissimulada. Hoje, o racismo como ação política é muito cristalino. Todavia, 
esta é uma temática que não se enfrenta de modo profundo, porque ela se revela 
como uma dívida que obriga o nosso reconhecimento como Outro. “O legado 
da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer discutir. Este 
silêncio e cegueira permitem não prestar contas,” avalia Maria Bento (2002: 27).

Em alguns casos, busca-se uma série de fugas, de inversões e de 
desconfigurações desse debate sobre este Outro contra Nós que nos constitui 
identitariamente. Por exemplo, existe um tipo de humor que funciona como um 
modo de fuga dessa discussão. Rir-se com racismo, preconceito, xenofobia. Em 
outros campos, as reações ao Outro são evidentes. Qualquer política pública que 
objetiva “compensar” as desigualdades históricas vai ser duramente criticada, 
taxada de protecionista, tratada como privilegio para negros, indígenas, pobres. 

O fato é que estamos em plena, curta e conturbada travessia no mundo, 
em que as narrativas sobre quem somos e que são os Outros estão sempre em 
disputa. A imagem da identidade natural, predeterminada, marcada por uma 
diferença radical do Outro não se perdeu no tempo e no espaço. Isso porque a 
propaganda do mundo único, global e livre ao acesso de todos não se realizou e 
essa frustração produziu nitidamente um indivíduo inseguro, com sensação de 
perda identitária e, pior, com o Outro visível ao lado ou, até mesmo, dentro de 
casa, dentro de Nós Mesmos.

Mesmo a sociedade brasileira se recusando ao debate sobre Nós Mesmos, sem 
querer acertar suas contas com o passado, estes apagamentos, silenciamentos 
e invisibilizações não retêm o passado, não barram as linhas de força de 
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colonialidade que atravessam nosso cotidiano. Em momentos de crises 
políticas e econômicas mais agudas e visíveis, todos estes rastros racistas de 
violência contra o Outro ganham inúmeras vozes a externar publicamente uma 
colonialidade viva entre Nós.

 Para Daniel Aarão Reis (2014), a partir dos primeiros anos do século XXI, 
o Brasil iniciou um processo mais acelerando de mudanças, especialmente 
desaguando em pequenas revoluções, com políticas públicas mais inclusivas. 
Porém, nos últimos anos, este processo se inverteu profundamente, provando 
que muitas características do passado não foram extirpadas.

 
A miséria continua assolando e atormentando importante 
parcela da população. Apesar dos progressos realizados, o país 
mantém-se como um dos campeões das desigualdades sociais. 
Os negros e pardos permanecem com chances desiguais, 
além de ter que suportar atitudes racistas que envenenam o 
cotidiano das relações sociais. As mulheres ganham menos por 
trabalho igual. E os homens continuam batendo e matando 
as representantes da ‘segunda metade do céu’. As preferências 
sexuais são vigiadas e reprimidas, reproduzindo-se distintas 
fobias que geram vexames e assassinatos. Quanto às nações 
indígenas, continuam a ter seus direitos postergados ou 
pisoteados, sobretudo quando se encontram no caminho dos 
sagrados imperativos do desenvolvimento econômico. [...] É 
triste dizer, mas a presença das tradições autoritárias conforma 
uma sombra que relativiza as ditaduras enquanto rupturas 
históricas. Elas estão no cerne da sociedade e atravessam 
diferentes classes e estratos, de alto a baixo da pirâmide social. 
(Reis, 2014: 287). 

 
    De fato, a colonialidade não é ação retórica. O Atlas da Violência 2019, 
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais 
exposta à violência no Brasil. Entre 2008 e 2018, os casos de homicídio de 
pessoas negras (pretas e pardas) no Brasil aumentaram 11,5%. Já o número 
de casos desse tipo de violência em relação a não negros (brancos, amarelos e 
indígenas) diminuiu 12,9%, no mesmo período. Para cada pessoa não negra 
assassinada em 2018, 2,7 negros foram mortos, sendo que estes últimos 
representam 75,7% das vítimas. A taxa de homicídios entre negros chegar a 
37,8 a cada 100 mil habitantes, enquanto entre não negros esse número é de 
13,9 para cada 100 mil habitantes. (IPEA, 2019).
    Os negros são maioria entre os trabalhadores sem carteira, entre os não 
remunerados e entre os domésticos. As mulheres correspondem a 93% desta 
última categoria. As mulheres negras representavam 56% dos ocupados no 
trabalho doméstico. O rendimento médio dos homens negros equivale a 66% 
do auferido por homens brancos com a mesma escolaridade. As mulheres 
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negras, com o mesmo nível educacional das mulheres brancas, percebem 40% 
da renda dos homens brancos. Na educação, apenas 14% dos jovens de 18 a 
24 anos cursam o ensino superior. A frequência de jovens brancos é 2,5 vezes 
maior se comparada com o acesso de jovens negros a um curso universitário. 
Esse sistema escravagista, que produziu uma violenta exploração e destituição 
do Ser de sua condição humana, foi inscrito em nossa travessia identitária e que 
ainda se revela como cicatriz aberta. A violência é um fermento a fazer aparecer 
estes traços marcados pelo autoritarismo das relações pessoais e sociais. Ao 
chamarmos atenção da relação histórica de mando/obediência nas disputas 
pelas identidades, não estamos somente convocando parte do passado, mas 
refletindo principalmente sobre o presente e também de um presente como 
perspectiva. 
     Em um trânsito identitário que insiste na fabricação do Outro como uma 
diferença radical de Nós, os tantos rastros de uma sociedade colonial escravista 
não podem ser desconsiderados. Eles estão presentes e emergem a cada 
momento, revelando ainda parte de uma cultura senhorial, neocolonialista 
ou neo-imperalista, e uma sociedade organizada verticalmente, que mantém 
relações racistas e em que a diferença é fabricada e pontencializada para tentar 
perpetuar supostas relações de superioridade e inferioridade. 

O Outro, enquanto uma alteridade fabricada por Nós, é uma diferença que 
transita da visibilização que nos constitui como somos e, assim, afastamo-
nos dela, para uma invisibilização como parte de uma luta para que Nós não 
reconheçamos o Outro como nossa semelhança.

Não acertar as contas com o passado-presente e colocar em permanente 
invisibilização este Outro, seja pelo extermínio seja por apagamentos sociais, 
políticos e culturais, é uma ação identitária permanente no Brasil. Esse é um 
impedimento construído para que não nos enxerguemos a Nós Mesmos, que não 
acertemos nossas dívidas históricas, não para com o Outro, imaginado como 
um oposto e distante de Nós, mas para com Um que habita desde sempre entre 
Nós. 

As identidades são um exercício narrativo de poder, de poder dizer e de 
poder calar e apagar o Outro. Elas se transformaram em fantasias violentas 
que rompem o humano, criando o Outro como um inimigo eterno, confinado 
em sua classe social e em um espaço controlado. Por isso, muito bem diz Said 
(2011: 28) que, durante o contato entre os europeus e os Outros do Mundo 
Novo, há mais de 500 anos, “a única ideia que quase não variou foi a de que 
existe um ‘nós’ e um ‘eles’, cada qual muito bem definido, claro, intocavelmente 
autoevidente”.

Uma saída para este cerco identitário é politizar o regime do visível, isto 
é, os espaços das narrativas. Ora, se o fenômeno das identidades se utiliza das 
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tramas visíveis - ditas e vistas - para deixar o Outro à mostra e, ao mesmo 
tempo, torná-lo invisível entre Nós, faz-se necessário também interferir neste 
jogo. A ideia é implodir a lógica majoritária das identidades que nos aparta de 
Nós Mesmos. A ação, como um movimento político no espaço das experiências 
sociais, é fundamental, mas partido da impossibilidade de se “reivindicar uma 
origem para o Eu (e o Outro)”, conforme diz Bhabha (1998: 79). 

Sim, o convite é politizar as narrativas identitárias, agir na cultura do 
encontro entre Nós Mesmos. É neste ponto que surge o Ipse, que também é o 
Mesmo em termos de identidade, não no sentido de uma diferença que está 
distante, mas de uma Semelhança ao Mesmo, àquela que acolhe as diferenças 
entre Nós. Esse Outro imaginado pelo Eu e por Nós é a própria contradição 
final do gênero e da condição humana que está entre Nós. Ele é a projeção da 
diferença que habita em Nós e contra quem lutamos para sufocá-la e, em vão, 
excluí-la. 

As ações identitárias que atravessam todas as estruturas da sociedade 
brasileira, no fundo, impedem que reconheçamos a Nós Mesmos. Este Outro 
que queremos apagar, ocultar, eliminar não está fora de Nós, muito ao contrário, 
está em Nós Mesmos.
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Olhar o espelho por Simedblack (Fonte: Pixabay). 
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