
Os desafios 

  
Elias Sampaio (*) 

 
  
A II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (II CIAD) é o mais importante 
evento de e para a comunidade brasileira ocorrido nos últimos anos. A realização do 
encontro no Brasil e, em especial, na Cidade do Salvador mostra-se bastante oportuna 
por dois aspectos principais. 
  
O primeiro deles diz respeito ao fato de sua ocorrência coincidir com o atual momento 
de debate sobre a institucionalização acentuada de políticas públicas de caráter 
afirmativo na sociedade brasileira. 
  
Com efeito, a iminência da aprovação da lei que institui cotas (sociais/raciais) nas 
universidades públicas federais e a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial têm 
tornado explícito, como nunca visto no Brasil no período pós-abolição, a reação 
exacerbada de parte da elite econômica, cultural e intelectual do país, no sentido de 
resgatar o já moribundo mito da democracia racial, como contra ponto ao atual estágio 
de luta para superação do racismo por parte dos movimentos sociais e a conseqüente 
legitimação de suas demandas através de instituições políticas tradicionais. 
  
Por outro lado, a II Ciad apresenta-se fundamental, também, pela crescente 
necessidade de reconstrução do modo de pensar o continente africano no contexto do 
mundo contemporâneo. Nesse sentido, a conferência possui como importante desafio 
contribuir para a superação das análises de tradição eurocêntricas, cujas perspectivas 
têm sido hegemônicas quando da construção analítica sobre o passado, o presente e 
o futuro do continente africano. 
  
Nessas análises, buscou-se, em fatos no tempo, construir as principais explicações 
para a progressão social e a forma de organização dos processos de produção e de 
trabalho que  definiram o lugar da África no contexto econômico atual. Essas 
perspectivas pecam pela sua insuficiência em termos teóricos, pois a perspectiva 
historiográficas é apenas uma das grandes possibilidades de observação da 
progressão das diversas sociedades, no tempo, ou seja, da mesma forma que não 
existe sociedade histórica, não existe sociedade a-espacial. 
  
Assim, entender a noção de espaço como algo abstrato, multidimensional, e enquanto 
lócus de relações sociais atemporais, deve, necessariamente, estar presente em todas 
nossas discurssões para o entendimento da progressão do continente africano e as 
questões relacionadas à chamada diáspora negra. 
   
Por conseguinte, não podemos perder de vista a complexidade relacional entre os 
diversos "pedaços" de África que se espalharam pelos quatro cantos do planeta, nem 
os "pedaços" desses outros lugares que marcaram o continente africano, através do 
tempo. É dessa tensão, podemos dizer, que têm sido criados todos os processos 
sociais  e econômicos cujos resultados revelam o que vemos, hoje, em África e nas 
diversas formas de africanidades espalhadas pelo mundo. 
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