
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GALA, I. V. Voltar-se para a África: um compromisso de campanha nas 
plataformas de governo pós-85. In: Política externa como ação afirmativa: 
projeto e ação do governo Lula na África (2003-2006) [online]. Santo André: 
Editora UFABC, 2019, pp. 53-67. ISBN: 978-65-89992-30-1. 
https://doi.org/10.7476/9786589992301.0004. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

Parte primeira – Os antecedentes 
2. Voltar-se para a África: um compromisso de 
campanha nas plataformas de governo pós-85 

 
 

Irene Vida Gala 
 

 
 

 
 

https://doi.og/10.7476/9786589992301.0004
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


53

2

Voltar-se para a África
Um compromisso de campanha 

nas plataformas de governo 
pós-85

Neste capítulo, apontam-se as propostas relativas às relações com 
a África contidas nas plataformas de governo dos principais candidatos à 
presidência da República desde 1985, com atenção especial para o Progra-
ma de Governo da Coligação Lula Presidente, que elegeu Luiz Inácio Lula 
da Silva para o cargo de Presidente da República do Brasil, a partir de 1º de 
janeiro de 2003. Com base em análise comparativa com plataformas an-
teriores, observa-se o ineditismo desse Programa, que incluiu as relações 
com a África entre as medidas a serem adotadas pelo Governo Lula, com 
vistas à promoção da igualdade racial e luta contra o racismo no Brasil.

Trata-se de vínculo original entre temas internos e externos, cuja 
análise requer, para além das informações e comentários constantes 
deste capítulo, também os que farão parte do capítulo seguinte. Por ora, 
o objetivo é apresentar o contexto da campanha partidária de 2002, que 
permitiu ao Presidente Lula, em seu primeiro mandato, inaugurar um 
novo movimento de aproximação à África. 

Como visto no capítulo anterior, há um histórico consagrado de re-
lações diplomáticas entre o Brasil e países africanos. Durante a gestão do 
Presidente Lula, as relações com a África ganharam, todavia, intensidade 
antes jamais registrada. São testemunho quantitativo dessa intensificação 
as 6 viagens que o Presidente Lula realizou ao continente africano, no pe-
ríodo entre 2003 e 2006, com escalas em 17 países, e também os números 
do intercâmbio bilateral, que, em 2002, somava pouco mais US$ 5 bilhões 
e, em 2006, alcançou a cifra de, aproximadamente, US$ 13 bilhões.206 An-

206 As estatísticas referentes ao ano de 2006 do comércio do Brasil com a África, menciona-
das neste trabalho, cobrem apenas o período até outubro daquele ano. No capítulo 7, são 
apresentados e discutidos outros dados e estatísticas que atestam o adensamento das 
relações com o continente africano durante a gestão do Presidente Lula.
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teriormente, haviam sido realizadas 5 viagens presidenciais à África, pelos 
Presidentes João Figueiredo, em 1983; José Sarney, em 1986; Fernando 
Collor, em 1991; e Fernando Henrique Cardoso, em 1996 e 2000. Juntos, 
esses quatro presidentes estiveram em 10 países africanos. 

Voltar-se para a África207 era um dos compromissos inscritos no 
Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, formada pelo PT, PL, 
PCdoB, PMN e PCB, para as eleições à Presidência da República, em 2002. 
No referido programa, mais especificamente no capítulo “A política exter-
na para integração regional e negociação global”, a proposta de diálogo 
com a África é apresentada como parte de um projeto universalista,208 cuja 
justificativa repousaria no fato de ser o Brasil o “segundo país com maior 
população negra no mundo”.209 Previa-se que as relações com o continente 
africano seriam conduzidas “explorando[-se] os laços étnicos e culturais 
existentes e construindo[-se] relações econômicas e comerciais”.210 

Nessa mesma parte do Programa, há menção específica ao aprofun-
damento de relações com a África do Sul, por sua “importância regional”,211 
e também à construção de uma “nova política em direção àquele continente 
[África], sobretudo no que se relaciona aos países de língua portuguesa”.212

A proposta não difere muito, nem é menos genérica do que aque-
las encontradas em programas de outros candidatos presidenciais, in-
clusive o próprio Lula, em eleições anteriores. Tampouco prescinde da 
referência à herança étnica e cultural comuns, já incluída, por exemplo, 
em 1994, no programa do ex-chanceler e candidato do PSDB, Fernando 
Henrique Cardoso, onde se lia que o Brasil “compartilha com a Áfri-
ca nossas raízes étnicas, culturais e históricas e um destino comum de 
transformação do Atlântico Sul em um espaço vivo de integração”.213

A partir de um estudo retrospectivo das agendas de política exter-
na nas campanhas presidenciais brasileiras mais recentes, em particular 
da presença da África nas plataformas de governo desde 1985, observou-

207 O Programa de Governo da Coligação Lula Presidente dispõe que “o Brasil, como se-
gundo país com maior população negra no mundo, deverá voltar-se para a África” (Pro-
grama de Governo da Coligação Lula Presidente, §19). 

208 O programa determina, no início do §19, que “O Brasil buscará estabelecer relações eco-
nômicas, políticas e culturais com todo o mundo”. 

209 Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, §19. 
210 Idem. 
211 Outros países também citados nominalmente junto com a África do Sul são Índia, China 

e Rússia. 
212 Programa de Governo da Coligação Lula Presidente, §19. 
213 O parágrafo 19 do referido Programa de Governo recomenda que se explorem “os laços 

étnicos e culturais existentes” entre o Brasil e a África.
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-se que os programas e campanhas dos candidatos presidenciais ou igno-
ravam completamente as relações com o continente africano ou traziam 
referências discretas sobre o tema.214 

Anteriormente, em 1960, Jânio Quadros defendera a solidariedade 
com os povos africanos,215 em um momento em que o continente estava 
em pleno processo de descolonização. A UDN, que ajudara a eleger Jânio 
Quadros, negou, no entanto, apoio à PEI, em particular à sua dimensão 
africana.216 O período de exceção que logo se instalou interrompeu o de-
bate e a prática de campanhas presidenciais democráticas.

Reinstalada a democracia, o programa do PMDB, do candidato 
Tancredo Neves, manifestava, em 1985, a intenção de dar continuidade 
à política africana do Brasil, tal como vinha sendo formulada pelo Ita-
maraty.217 Em 1989, a coligação PT, PCdoB, PSB e PV defendia a mesma 
política africana já conduzida pelo Governo José Sarney e anunciava que 
não reconheceria países que tivessem políticas racistas como o regime 
do apartheid.218 O PRN, do candidato Fernando Collor, não mencionava 
a África em seu programa de Governo. Em 1994, o programa do PT re-
gistrava o propósito de buscar a cooperação econômica, científica e tec-
nológica, além de uma agenda política, no domínio das relações Sul-Sul, 
com a China, Rússia, Índia, África do Sul e Palop.219 Em 1998, a coligação 
“União do Povo Muda Brasil”, que reunia o PT, PDT, PCdoB, PSB e PCB, 
enfatizava a intenção de fortalecer as relações do Brasil com outros países 
do Sul, em especial os da América Latina, da África meridional e os de 
expressão portuguesa. O programa da reeleição do PSDB propunha a 
ampliação do relacionamento com parceiros não tradicionais, na África 
meridional e Ásia. 220

214 Sobre a agenda de política externa e os partidos políticos, inclusive seus candidatos à Pre-
sidência da República, ver ALMEIDA, Paulo Roberto. Relações Internacionais e política exter-
na do Brasil, 2004, p. 201-308. 

215 Saraiva, 1996, p. 50.
216 No Congresso Nacional, o destaque eram as críticas pronunciadas pelo Deputado Adau-

to Lúcio Cardoso (UDN-GB) (SARAIVA, 1996, p. 68-69). Para um registro dos debates 
parlamentares sobre a política africana do Governo Quadros/Goulart, ver Saraiva (1996, 
p. 69, Nota n. 22). Ver também SOUSA, Marconi F. As relações raciais na Câmara dos Depu-
tados, 2005. 

217 Saraiva, 1996, p. 199.
218 Idem, p. 199 e 236.
219 Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
220 Almeida, 2004, p. 255 e ss.
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Sem muito inovar, observa-se que os programas incluíam men-
ções nominais aos Palop221 e, a partir de 1994, à África do Sul, no contex-
to de uma aproximação também com a China, Índia e Rússia. 

Os programas de trabalho dos partidos políticos, criados a par-
tir da abertura democrática, não diferiam da plataforma política de seus 
candidatos à presidência da República.222 O PDS propôs que se desse 
atenção especial à comunidade de povos de língua portuguesa. O PP pre-
conizava maior aproximação com os países da América Latina, África 
e Ásia. Como precursor da associação programática entre as questões 
externas e internas referentes ao racismo, o PDT assumiu o compromis-
so com a causa das populações negras,223 no plano interno, e, no plano 
internacional, o de fazer oposição às políticas de discriminação racial, à 

221 Em 1989, durante a Presidência de José Sarney, foi criado, em São Luís do Maranhão, o 
Instituto Internacional de Língua Portuguesa, pelos representantes dos sete países de 
língua portuguesa, então independentes, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. A CPLP foi criada em 17/7/1996, mas as 
consultas acerca de sua constituição iniciaram-se em 1993, após o Embaixador José Apa-
recido de Oliveira ter assumido seu posto como Embaixador do Brasil junto à República 
Portuguesa. 

222 Em tese de mestrado sobre Partidos políticos e etnia negra, apresentada na PUC/SP, em 
1992, Gevanilda Gomes do Santos analisa a relação entre a questão racial e os partidos 
políticos, desde os anos 30 até a instalação do multipartidarismo no Brasil, e discute a 
participação do negro no sistema parlamentar. Nesse trabalho, considerado bibliografia 
obrigatória nos estudos sobre o tema, a autora não comenta ou sequer registra a posição 
dos partidos brasileiros sobre as relações do Brasil com a África. As únicas exceções, em 
todo o trabalho, são as referências à influência da experiência socialista na Guiné-Bissau, 
durante o regime militar, em facções da esquerda brasileira, e à luta contra o apartheid 
nos programas do PCdoB e do PDT, bem como do PT. Ela tampouco menciona eventuais 
propostas ou avaliações acerca de temas africanos que, por serem de potencial interesse 
dos negros brasileiros, poderiam estar refletidos no programa dos partidos políticos. 

223 No período pós-abertura, o PDT consta ter sido o primeiro partido a acolher militantes 
negros, entre os quais o próprio Senador Abdias Nascimento. Também foi na gestão do 
Governador Leonel Brizola (PDT), no Rio de Janeiro, que se criou, pela primeira vez, 
uma secretaria responsável por tratar especificamente dos assuntos referentes à popu-
lação negra. A atual Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações 
Afro-Brasileiras (Seafro), foi instalada em 01/04/1991 com o nome de Secretaria Ex-
traordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras (Sedepron), pelo Decreto n. 
16.529, assinado pelo então Governador Leonel Brizola. Joel Rufino Santos registra que 
as “alianças mais resistentes dos movimentos negros, na fase que começa com a Frente 
Negra, há sessenta anos, têm sido com o que se convencionou chamar de populismo. 
(...) O Partido Trabalhista Brasileiro durante a sua primeira existência (1945-1964) con-
centrou a maioria do voto negro urbano, oferecendo, mais que qualquer outro, legenda 
a candidatos negros, assumidos ou não; e, enfim, foi à sombra de um remanescente po-
pulista, Leonel Brizola, que, há poucos anos, o Movimento Negro obteve seus maiores 
ganhos” (apud SANTOS, 1992).
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época em que a África do Sul ainda vivia sob o regime do apartheid.224 
O precedente lançado pelo PDT acabou por refletir-se, em 2002, no Pro-
grama da Coligação Lula Presidente.

No Congresso Nacional, desde a presidência de João Figueiredo, 
parlamentares do PT e do PDT, entre os quais se singularizou o Depu-
tado e depois Senador Abdias Nascimento225 (PDT-RJ), demonstraram 
interesse pelos temas africanos e acompanharam a questão do apartheid, 
da luta pela independência na Namíbia e a posição da diplomacia bra-
sileira no tocante aos países da Linha de Frente226 e à África Austral.227 

Esse período de abertura e redemocratização assistiu à reintrodu-
ção de temas raciais na agenda política brasileira228 e, como se verá no 
capítulo 3, coincide com a reorganização política da comunidade negra 
brasileira. No Congresso Nacional, os pronunciamentos sobre as rela-

224 Abdias Nascimento, em sua biografia, escrita juntamente com Éle Semog, conta sobre os 
contatos que manteve com Leonel Brizola, no exterior, durante o período de seu autoe-
xílio nos Estados Unidos. Segundo Semog e Nascimento (2006), essas ocasiões serviram 
para que Brizola se sensibilizasse sobre a questão racial no Brasil e, posteriormente, fi-
zesse do PDT o partido político brasileiro mais comprometido com a plataforma política 
dos movimentos negros. 

225 Abdias Nascimento é um dos mais notórios militantes do combate à discriminação racial 
no Brasil. Sua história confunde-se com as conquistas sociais dos negros nos últimos 
sessenta anos. Foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, em 1931; criou o TEN 
em 1944; foi Secretário de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Rio de 
Janeiro; Deputado Federal pelo PDT/RJ em 1983 e Senador da República em 1997, tam-
bém pelo PDT/RJ. É autor de vários livros e Professor Benemérito da Universidade do 
Estado de Nova York. Em julho de 2006, recebeu, em Salvador, das mãos do Presidente 
Lula, durante a II CIAD, a Ordem do Rio Branco, no grau de Cavaleiro. 

226 Os países da Linha de Frente eram os da vizinhança da África do Sul, que apoiavam a 
luta do Congresso Nacional Africano e da Swapo contra o regime aparteísta e, em conse-
quência, eram alvos da hostilidade declarada das autoridades de Pretória, inclusive de 
natureza militar.

227 Almeida, 2004, p. 234.
228 Jocélio Santos (2005, p. 101) comenta que a temática racial tornou-se agenda no plenário 

do Senado em razão dos encontros de lideranças negras realizados a partir do final da 
década de 1970, e que as intervenções dos senadores deveriam ser lidas como respostas 
partidárias às reivindicações dessas lideranças. Essas intervenções, em sua análise, tra-
zem dois temas – racismo e mestiçagem, que são, ao mesmo tempo, explicativos e exclu-
dentes: “o preconceito racial é algo residual na sociedade brasileira e a mestiçagem é seu 
contraponto, posto que ela tem uma estruturação positiva na nossa formação. A mesti-
çagem também aparece como uma espécie de postulado social e político a ser, inclusive, 
difundido para outras nações. Nesse sentido, ela desempenharia um papel crucial, tanto 
no estabelecimento das nossas diferenças em relação a outros países, quanto na propa-
gação de um projeto alternativo: o Brasil apresenta-se como o lugar, por excelência, do 
surgimento de um ‘novo homem’” (grifo do autor). 
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ções raciais no Brasil deram margem à associação entre questões inter-
nas e a política externa brasileira para a África, havendo, por exemplo, o 
Deputado Paes de Andrade (MDB/PMDB-CE), em 1981, denunciado a 
contradição do governo brasileiro ao falar em reforçar as relações com os 
povos africanos e, em simultâneo, inviabilizar a organização, no Brasil, 
do III Congresso Americano de Cultura Negra, agendado para o ano 
seguinte. Na mesma linha, o Deputado José Frejat (PDT-RJ) afirmou, 
na ocasião, que “essa decisão do Itamaraty destrói a imagem que o Brasil 
está construindo nos países africanos.”229

A despeito de o novo ambiente democrático ter tornado possível o 
debate parlamentar sobre questões raciais e seu impacto na política exter-
na brasileira, especialmente na política africana, o assunto permaneceu 
fora da agenda das campanhas presidenciais por mais de duas décadas. 

Somente em 2002, o PT e os partidos a ele coligados decidiram 
transferir esse debate para a campanha eleitoral, ao fazerem a vincu-
lação entre o elevado contingente populacional negro brasileiro, a luta 
contra o racismo e os objetivos desenvolvimentistas230 e universalistas 
da política externa brasileira, em particular o adensamento das relações 
com a África. 

Tal vinculação pode ser reconhecida exatamente no Programa de 
Governo da Coligação Lula Presidente, mais propriamente no encarte 
especial intitulado “Brasil sem Racismo”, onde aparece repetida a pro-
posta de voltar-se para a África, novamente justificada pelo fato de o Bra-
sil dispor do segundo maior contingente de população negra no mundo. 
Nesse encarte, distribuído em onze áreas, incluindo a de relações inter-
nacionais, são listados compromissos de governo que têm por objetivo 
combater o racismo e contribuir para a superação das desigualdades ra-
ciais no Brasil. O compromisso de voltar-se para a África figura no rol 
das políticas públicas que deveriam ser adotadas pelo Governo Lula, caso 
eleito, com vistas a responder às reivindicações da população negra bra-
sileira, conforme explicitadas naquele mesmo documento. 

229 Saraiva, 1996, p. 238.
230 O Programa de Governo da Coligação Lula Presidente estipulava que a “política externa 

será um meio fundamental para que o governo implante um projeto de desenvolvimen-
to nacional alternativo, procurando superar a vulnerabilidade do País diante da insta-
bilidade dos mercados financeiros globais”. Esse é o primeiro parágrafo, o de n.14, do 
capítulo sobre política externa do referido programa. 
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É dessa forma que surge, no Programa de Governo da Coligação 
Lula Presidente, uma inédita vinculação entre a política externa brasilei-
ra para a África e a promoção da igualdade racial no Brasil. O ineditismo 
dessa vinculação não se confunde com os acenos feitos por Governos 
anteriores a representantes da comunidade negra, como, por exemplo, 
a inclusão do então Senador Abdias Nascimento na comitiva oficial do 
Presidente Fernando Collor a quatro países africanos, em 1991,231 nem 
tampouco com ações isoladas realizadas pelo Itamaraty, ao longo dos 
anos 1970 e 1980, em parceria com algumas lideranças negras, entre as 
quais, em particular, o Deputado Adalberto Camargo, que foi, por mui-
tos anos, Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Nigéria. 

Seu ineditismo decorre do fato de o compromisso de voltar-se para 
a África estar incluído tanto no capítulo sobre política externa, quanto 
no encarte “Brasil sem Racismo”, e, assim, estabelecer uma vinculação 
explícita entre política africana, no plano externo, e a luta contra o racis-
mo, no plano interno. Consequentemente, ele justifica o surgimento de 
expectativas acerca dos possíveis efeitos diferenciados ou do impacto que 
tal vinculação poderá produzir, por um lado, nas relações Brasil-África 
e, por outro, nas políticas internas para a promoção da igualdade racial. 

Os efeitos ou o impacto dessa vinculação entre os planos externo 
e interno, da mesma forma como o desenvolvimento e os resultados da 
política externa do Governo Lula para a África serão analisados na Parte 
II deste estudo. Antes porém, convém indagar-se sobre os motivos que a 
teriam determinado. Para efeitos metodológicos, propõe-se dividi-los em 
motivos externos e internos. Os primeiros remetem à análise das relações 
do PT com a África e dos objetivos de política externa do partido, em par-
ticular, a política de alianças recomendável para o país, à luz das percep-
ções partidárias sobre o cenário internacional e sobre o papel do Brasil no 
mundo. Os segundos invocam as relações do PT com o Movimento Negro, 
permeadas por um debate doutrinário acerca da relação entre classe e raça. 

Os motivos externos, sobre os quais ainda há poucas fontes, serão 
discutidos a seguir. Já os internos receberão tratamento singularizado no 
capítulo 3. Combinando-se os motivos externos e internos, entende-se 
que o PT, sem ter um histórico de relações tradicionais com a África, toma 
emprestada ou, poder-se-ia dizer, resgata do Movimento Negro parte sig-
nificativa da inspiração e legitimação para sua proposta de estreitamento 

231  Semog e Nascimento, 2006, p. 196.
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das relações com o continente africano. Posteriormente, como justificati-
va da aproximação à África, o Governo Lula somaria ao lastro histórico, 
étnico e cultural – reelaborados, desta feita, pelo Movimento Negro e não 
mais pelos criadores do que Flávio Saraiva chamou de discurso cultura-
lista, também o projeto de construção de uma aliança mundial contra a 
fome e a pobreza, da qual os países africanos não poderiam estar ausentes, 
exatamente por deterem os mais altos índices de desnutrição do mundo.232 

A reflexão acerca do voltar-se para a África como compromisso 
de campanha é tanto mais relevante, na medida em que, como tal, viria 
a converter-se, como se verá no capítulo 5, em justificativa singular para 
o estreitamento de relações com a África e passaria a agregar à políti-
ca africana do Brasil um componente potencial de legitimidade interna 
igualmente inédito. Essa mesma reflexão permitirá avaliar, em última 
análise, se não repousaria nessa inédita vinculação entre política externa 
e interna, inscrita pela primeira vez no Programa de Governo da Coli-
gação Lula Presidente, o novo atributo da política externa do Brasil para 
a África – aquele capaz de lhe assegurar inclusão permanente entre os 
temas principais da agenda internacional do Brasil.

O PARTIDO DOS TRABALHADORES E A ÁFRICA

Neste item, apresenta-se a história do envolvimento do Partido dos 
Trabalhadores com a África.233 Na ausência de literatura específica ou de 
registros documentais públicos conhecidos acerca da história de relações 
entre o PT e o continente africano e das razões que o levaram a revelar, ao 
longo de sua história, algum tipo de interesse por certos temas africanos, 
como a questão colonial namibiana e o apartheid na África do Sul, op-
tou-se por buscar identificá-las mediante a realização de entrevistas com 

232 Quase a quarta parte das pessoas subnutridas do mundo vive na África Subsaárica, que 
é também a que registra a proporção mais alta de população subnutrida, segundo a Fee-
ding minds, fighting hunger - ONG parceira da FAO. A situação é especialmente grave na 
África Central, Oriental e Meridional, onde 44% da população total é subnutrida. 

233 Centrados no estudo do Estado como ator e as relações com outros Estados como o 
objeto de sua análise, os trabalhos sobre as relações Brasil-África ignoram, ou referem 
de forma marginal, sua dimensão parlamentar e/ou político-partidária. Saraiva (1996, 
p. 43 e ss.) apresenta, no entanto, os parlamentares e partidos políticos como atores a 
serem considerados nos estudos sobre o tema, juntamente com os próprios diplomatas 
e intelectuais. Ele faz referência aos discursos, na tribuna parlamentar, sobre as relações 
com Portugal e seu impacto nas opções da diplomacia brasileira relativas às colônias ul-
tramarinas, inclusive no âmbito das Nações Unidas, e também às relações com o regime 
aparteísta sul-africano, já a partir do Governo Kubitschek. 
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lideranças e quadros do PT.234 Ainda que não exaustivo, o recurso a fontes 
primárias permitiu reconhecer uma combinação de fatores capazes de de-
linear as relações entre o PT e a África, e seu impacto sobre a formulação e 
execução da política externa do Governo Lula para o continente. 

O primeiro desses fatores remonta à criação do partido, quando, 
entre outros, reuniram-se ex-integrantes de agremiações políticas e estu-
dantis banidas pelo regime de 1964, que, no exílio, tiveram um contato 
privilegiado com a questão do colonialismo na África235 e com lideranças 
de movimentos de libertação africanos.236 Entre esses,237 Ladislau Dowbor, 

234 Foram realizadas entrevistas com os Professores Marco Aurélio Garcia e Ladislau 
Dowbor, ambos fundadores e membros da assessoria internacional do PT. Também foi 
entrevistado o Deputado Luis Alberto, da Bahia, que é líder sindical dos petroleiros 
baianos, e o Deputado Gilmar Machado, também negro e professor, com militância na 
área de educação, além de Flávio Jorge Rodrigues da Silva, uma das lideranças negras do 
PT, fundador do partido, Secretário Nacional do PT de combate ao racismo e, em 2006, 
membro de sua Comissão Executiva e Diretor da Fundação Perseu Abramo. Dowbor foi 
cooperante na Guiné-Bissau e em mais seis países africanos, mantendo ainda vínculos 
estreitos com o continente, inclusive mediante a continuação de prestação de consultoria 
em gestão pública e a promoção de iniciativas não governamentais de cooperação 
bilateral institucional. Em razão de sua vinculação histórica com a África, Dowbor foi 
incluído na delegação oficial do Presidente Lula em sua primeira viagem oficial à África, 
em novembro de 2003. Durante a visita, por ocasião de cerimônia realizada no Centro 
de Estudos Brasileiros “José Aparecido de Oliveira”, em Maputo, o Professor Dowbor, a 
convite do Presidente Lula, fez uso da palavra para agradecer as lideranças e os povos 
africanos, em particular os moçambicanos, por terem recebido, como refugiados, os 
militantes da esquerda brasileira durante o período do regime militar no Brasil. 

235 Com o exílio de parte da esquerda brasileira e os sucessivos golpes na Argentina e no 
Chile, muitos exilados foram para a Europa e Cuba, mas também para a África, em par-
ticular para a Argélia. 

236  Entre eles, Ladislau Dowbor, que, com grupo de 40 presos políticos trocados pelo em-
baixador alemão, em 1970, seguiu primeiramente para a Argélia, onde chegaram a es-
tar acreditados representantes de 50 movimentos e grupos de libertação africanos. Em 
entrevista concedida em 23/3/2006, Dowbor mencionou, em particular, a presença, na 
Argélia, dos grupos de libertação das colônias portuguesas na África. Explicou também 
que, por exemplo, na Guiné-Bissau já independente, estiveram ele e Paulo Freire e ou-
tros exilados que decidiram “dedicar-se à ação e a um trabalho útil em uma situação 
concreta”. Dessa época é o livro de Paulo Freire intitulado “Cartas de Bissau”. 

237  Em entrevista concedida no dia 01/12/2006, Flávio Jorge Rodrigues da Silva, mem-
bro do Diretório Nacional do PT e atual Diretor Administrativo da Fundação Perseu 
Abramo, informou que, segundo o Centro de Documentação Sérgio Buarque de Holan-
da, vinculado à Fundação Perseu Abramo, dentre as 242 pessoas, em especial aquelas 
que estiveram no exílio, que assinaram o “Manifesto de Lançamento” do Partido dos 
Trabalhadores na reunião nacional de fundação dos dias 31 de maio e 01 de junho de 
1980, apenas o educador Paulo Freire tinha ligações com o continente africano. Antes da 
criação do partido, Freire esteve em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau durante os anos 
60, como consultor especial do Departamente de Educação do Conselho Mundial de 
Igrejas, contribuindo para a sistematização dos planos de educação desses países, após o 
término das lutas anticolonialistas na África.
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Daniel Aarão Reis Filho238 e Paulo Freire,239 que trouxeram, anos depois, 
para o PT, a experiência dos anos vividos na África, do trabalho realizado 
nos países africanos recém-independentes, da prática de construção de 
estados nacionais e da instalação de regimes marxistas e socialistas.240 

No PT, formaram um pequeno núcleo detentor de saber, com-
preensão e experiência sobre a realidade africana no período pós-Inde-
pendência, que não se encontrava em outros partidos políticos ou mesmo 
em outros segmentos da sociedade brasileira, exceção aos próprios afri-
canos241 que se radicaram no Brasil, particularmente após o fim do regi-
me colonial português na África, e aos diplomatas brasileiros. Puderam 
reportar a seus colegas de partido a situação em que se encontravam al-
guns dos países africanos, mesmo após a descolonização e, especialmente, 
puderam dizer o quanto esses novos países, ainda sob o fardo da herança 
colonial, permaneciam comprometidos com transformações políticas e 
sociais semelhantes àquelas que o PT propunha para o Brasil.242 

Não obstante, as discussões sobre a África no PT eram “frágeis”, 
e as referências aos países africanos decorriam da percepção de que 
eram povos “oprimidos e fracos, ao lado dos quais o PT se colocava”.243 
Os documentos do partido aprovados na década de 1980, exceto o pro-
grama de governo adotado em junho de 1989,244 eram omissos com 

238 Foi professor em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), de 1976 a 
1979. O historiador e atual professor titular de História Contemporânea da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) Daniel Aarão Reis Filho foi líder estudantil e militante 
da dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que, posteriormente, formou o 
Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8). Foi preso em 1970,  como um dos 
militantes banidos para a Argélia em troca da liberdade do embaixador alemão Von 
Holleben, que havia sido sequestrado por um conjunto de organizações de esquerda, 
incluindo o MR-8. Também foi afiliado ao PT, porém não fez parte do grupo dos funda-
dores do partido, segundo informação de Flávio Jorge Rodrigues da Silva, na entrevista 
citada acima.

239 Sobre o trabalho e envolvimento de Paulo Freire nos países africanos, em particular os 
de língua oficial portuguesa, ver Freire e Guimarães, A África ensinando a gente: Angola, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 2003. Saraiva, 1996, p. 50.

240 Dowbor, entrevista citada.
241 Entre outros africanos radicados no Brasil, os Professores José Maria Nunes Pereira e 

Fernando Mourão, ambos de origem portuguesa, e o Professor Kabengele Munanga, por 
exemplo. 

242 Dowbor, entrevista citada.
243 Idem.
244  “As bases de ação do Programa de Governo”, aprovado em 18/6/1989, no 6o Encontro 

Nacional do PT. 
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relação aos temas africanos,245 e, a despeito de contar com um acer-
vo de conhecimento de certa forma privilegiado sobre o continente, o 
partido não chegou a aprofundar sua compreensão acerca da situação 
africana, nem a propor políticas específicas para as relações bilaterais 
com o Brasil. 

Nesse período, o PT estava sobretudo empenhado no fortaleci-
mento do conjunto de partidos de esquerda latino-americanos,246 em 
meio a um ambiente de abertura e redemocratização regional, enquanto 
na África, pelo menos até o início da década de 1990, a agenda política 
e militar permanecia engessada conforme as solidariedades construídas 

245 Registre-se, por exemplo, os seguintes documentos e suas respectivas datas: 1/5/1979 
– “Carta de Princípios” para a formação de um partido de trabalhadores; 13/10/1979 
– lançamento do Movimento pelo Partido dos Trabalhadores e divulgação de uma “De-
claração Política”, redigida pela Comissão Coordenadora Provisória; 10/2/1980 – “Ma-
nifesto de Lançamento do PT”. São esses os três documentos iniciais e constitutivos do 
Partido dos Trabalhadores, nos quais não há referência à África. No Programa e Plano de 
Ação, aprovado em 1/6/1980, no item relativo à Soberania Nacional, inclui-se disposi-
ção relativa “ao respeito à autodeterminação dos povos e solidariedade aos oprimidos”. 
No 3o. Encontro Nacional, em 8/4/1984, é adotado documento intitulado “Teses para 
Atuação do PT”, em que há referência a “países socialistas e do Terceiro Mundo”. No 
6o. Encontro Nacional, em 18/6/1989, aprovou-se o documento contendo “As bases de 
ação do Programa de Governo”, com um capítulo exclusivo sobre “Negros”, em que se 
compromete “apoio às lutas dos povos oprimidos da África, dos negros da Diáspora 
e o repúdio aos países que tenham institucionalizado qualquer tipo de discriminação; 
e reorientação das prioridades da política externa em relação ao continente africano”. 
Em certa medida, pode-se identificar, no Programa de 1989, o embrião da vinculação 
entre luta contra o racismo e política externa para a África que se observa de modo mais 
evidente no Pograma da Coligação Lula Presidente, em 2002. Vide Anexo I, que traz os 
principais documentos do PT que fazem referência à África ou a temas africanos. 

246 De documento intitulado “Socialismo”, aprovado por ocasião do I Congresso Nacional 
do PT, em 1/12/1991, consta, no parágrafo 53, a propósito de “um novo internaciona-
lismo”, que o PT, “que vem desenvolvendo um esforço de articulação dos partidos de 
esquerda no Continente – com os Encontros de São Paulo e da Cidade do México – deve 
prosseguir com estas iniciativas, abrindo um novo espaço de articulação partidária e 
sindical no Cone Sul. (...) O PT reafirma sua solidariedade ativa à luta emancipatória e 
revolucionária dos povos dos países pobres do Sul, em especial à revolução na Nicará-
gua, cuja evolução acompanhamos com interesse. A Revolução Cubana tem, para nós, 
um significado particular, pela defesa da soberania nacional, pelo antiimperialismo e 
pelas conquistas sociais por ela estabelecidas. (...) Cabe, também, fortalecer organizativa 
e politicamente a Coordenação Sindical Latino-Americana (...) Como força política capaz 
de governar o Brasil, a política internacional do PT, pautada pelo novo internacionalis-
mo, deve estreitar o diálogo com os partidos de esquerda, socialistas e democráticos, 
especialmente com aqueles programaticamente mais próximos da nossa concepção de 
socialismo. Nossa política internacional deve ser ampla, plural, solidária e capaz de cos-
turar uma rede de alianças que amplie nossa capacidade efetiva de transformar a socie-
dade brasileira”.
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no contexto da Guerra Fria247 e da qual o PT, com sua base sindicalista, 
nunca chegou a fazer parte.248

É o seguinte o testemunho do Professor Marco Aurélio Garcia, Se-
cretário de Relações Internacionais do PT no período: 

Por razões históricas, o PT tinha abertura com alguns 
partidos social-democratas, comunistas e verdes, de 
alguns países da Europa. O mesmo se tentou, sem êxi-
to, com partidos africanos. Os interlocutores mais ou 
menos privilegiados seriam os Palop, por razões até 
mesmo históricas - países que, além de serem africa-
nos, tinham uma certa proximidade cultural e eram 
governados por movimentos de libertação, que ha-
viam sido, inclusive, apoiados pelos governos milita-
res. Mas não houve grandes avanços. Houve esforços 
tópicos, alguns contatos, mas nunca conseguimos ter 
um relacionamento mais estável. (...) 
A ideia posterior, no partido, de uma política externa 
pró-africana era muito mais um conceito, uma ideia, 
um desejo, do que o resultado de uma prática mais con-
creta. Posso estabelecer uma diferenciação muito clara. 
Ocupei-me muito da política latino-americana. Nin-
guém se ocupou da política africana. Como resultado, 
há muita facilidade de contatos no âmbito da América 
Latina. Na África, agora se tem um pouco mais.249 

Não obstante o contexto partidário, os africanistas do PT250 con-
tinuaram a desenvolver, à margem da diplomacia brasileira, uma agen-
da de diálogo e cooperação com governos e lideranças africanas. Nessa 
agenda, incluem a organização das visitas ao Brasil do líder da Swapo, 

247 No domínio econômico, a América Latina e a África desenvolveram um diálogo rele-
vante sobre a teoria da dependência, valendo-se, para tanto, dos debates produzidos no 
âmbito da Cepal e da Comissão Econômica para a África. Dois expoentes desse debate 
entre latino-americanos e africanos foram Fernando Henrique Cardoso e Samir Amin. 

248 As relações entre o PT e a Cosatu seriam a exceção ao distanciameanto entre o PT e a 
África nos anos 80 e início dos anos 90.

249 Marco Aurélio Garcia, entrevista concedida em 20/3/2006.
250 O Senador Cristóvam Buarque (ex-PT-DF) é um desses nomes, tendo realizado inúmeras 

viagens à África e desenvolvendo relações estreitas, por exemplo, com Julius Nyerere, 
ex-Presidente da Tanzânia. Como Ministro da Educação do Governo Lula, de janeiro de 
2003 a janeiro de 2004, Buarque realizou mais viagens à África, sempre com o objetivo 
de discutir programas de cooperação na área de Educação, em particular o programa 
“Bolsa Escola”, implantado inicialmente quando era Governador do DF. 
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Sam Nujoma, e do próprio Nelson Mandela, após sua libertação.251 Eles 
estavam vinculados a instituições independentes e a governos estaduais 
e municipais do PT252 e puderam, dessa forma, nutrir alguns vínculos de 
cooperação e solidariedade entre o PT e a África. 

O conjunto dos petistas que estiveram na África nunca chegou, de 
qualquer forma, a estabelecer um diálogo com a militância negra do PT, 
quer sobre o continente africano, quer sobre propostas para as relações 
entre o Brasil e a África.253 

Ao longo dos anos 1990, não há alterações significativas no com-
portamento do PT com relação à África, exceto o diálogo estabelecido 
entre as lideranças sindicais do partido e seus homólogos da Cosatu, que 
se constituiu, assim, para além do grupo de antigos exilados, no segundo 
fator de aproximação entre o PT e a África. Os laços estreitos com a Cosa-
tu determinaram, por sua vez, a aproximação entre o PT e a África do Sul, 
cujo governo de maioria negra, instalado em 1994, era formado por uma 
coalizão que reunia a própria Cosatu, o Partido Comunista da África do 
Sul e o CNA. Tanto no Partido Comunista, quanto no CNA, os sindicalis-
tas detinham, ademais, posições importantes nas estruturas partidárias.254

A entrada da África do Sul de Nelson Mandela no palco das na-
ções livres e democráticas foi um marco da política internacional no final 
do século XX, com significado ampliado para o PT. Segundo o Professor 
Marco Aurélio Garcia, explicava-se o interesse pela África do Sul por 
inúmeras razões, entre as quais destacou o fato de ser um país africano, 
um grande país do Sul e potência regional. Ademais, o país prestava-se 

251 O Governo brasileiro, por intermédio do Itamaraty, fez os convites para a viagem de 
ambos ao Brasil e participou da organização das visitas, que, segundo Dowbor, foram, 
de fato, idealizadas e objetivamente organizadas pelo PT, pelo PDT e pelo Movimento 
Negro, sobretudo nas escalas além do Distrito Federal. Dowbor, entrevista concedida em 
23/3/2006.

252 Na entrevista de 23/3/2006, Dowbor recordou ter sido responsável, por exemplo, pela 
organização, em São Paulo, da visita de Nelson Mandela àquela cidade em agosto de 
1991, pouco depois do líder do CNA ter sido libertado da prisão. À época, Dowbor era 
Secretário de Negócios Extraordinários da Prefeirura de São Paulo, respondendo em 
particular pelas áreas de meio ambiente e relações internacionais. Também recordou a 
preparação de agendas de visitas para autoridades africanas na área de gestão pública.

253 Dowbor, entrevista de 23/3/2006. 
254 Em dezembro de 1997, por ocasião do congresso que o CNA realizou em Mafikeng, na 

África do Sul, foram enviados convites para o PSDB, partido no Governo, e para o PT. 
Apenas o PT compareceu, enviando, como delegado, o Deputado Luis Alberto (PT-BA). 
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a analogias com o Brasil, que justificaram, por exemplo, a introdução da 
expressão “apartheid social” nas campanhas do PT.255

Essa era uma expressão perfeitamente compreensível. 
Os contatos do PT na África do Sul passaram a ser mui-
to bons. Começou a haver, no PT, certa circulação com 
o pessoal sul-africano – intelectuais, quadros do CNA e 
muita gente do movimento sindical. Achamos que esse 
era um foco importante. (...) O movimento que levou o 
Presidente Lula ao governo, todas as proporções guar-
dadas, tem algo a ver com o movimento que se produ-
ziu na África do Sul. Há uma empatia natural.256

Com base nesses registros, que, apesar de numericamente reduzi-
dos, foram recolhidos junto a fontes autorizadas, é possível afirmar que 
nas décadas de 1980 e 1990, os contatos do PT na África resumiram-se 
aos laços nascentes com a África do Sul e seus líderes, e, em menor es-
cala, também com as lideranças da Swapo, além das iniciativas isoladas 
conduzidas por alguns dos dirigentes do PT.257 À época, como se infe-
re das palavras do Professor Marco Aurélio Garcia, o PT identificava-se 
com o partido majoritário sul-africano e percebia-se em condições de 
produzir, no Brasil, o fim do “apartheid social”. Pelo lado do PT, essa era 
uma relação assente sobre a percepção de desafios e objetivos comuns, a 
serem alcançados mediante a instalação de governos formados por tra-
balhadores e setores da esquerda, e eleitos democraticamente pelo voto 
majoritário de eleitores oriundos de setores historicamente excluídos do 
poder. Subjacente à parceria que se inaugurava entre o PT e a África do 
Sul, estava, portanto, o projeto político de um partido de massas – nesse 
caso, trabalhadores, além de um programa de governo que coincidia na 
proposta de mudança. Essa coincidência só era possível porque, ademais, 
como amplamente reconhecido, Brasil e África do Sul apresentam gran-
des e visíveis semelhanças em ampla gama de indicadores, dos sociais aos 
econômicos, dos etnoculturais aos tecnológicos.258 

255 Garcia, entrevista de 20/3/2006.
256 Idem. 
257 Talvez o exemplo mais marcante seja ainda o do Senador Cristovam Buarque. Paulo Freire 

e Cristovam Buarque, ambos da área de Educação, são algumas das personalidades políti-
cas brasileiras mais reconhecidas na África por suas respectivas gerações de interlocutores. 

258 A percepção das semelhanças orientou também a agenda diplomática do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, que, desde 1994, quando assumiu o Governo de maioria negra 
na África do Sul, propôs o lançamento de um vasto leque de iniciativas de cooperação e 
diálogo político com o Governo sul-africano, conforme atestam os 8 atos internacionais 
celebrados com a África do Sul no período 1994-2002.
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***
Essencialmente, pode-se afirmar que, em 2002, o que havia, entre 

os dirigentes do PT, era a pouca intimidade com a realidade e lideranças 
africanas, exceto as sul-africanas, e também a percepção da África como 
o continente de populações oprimidas, com as quais o partido se soli-
darizava. Havia, igualmente, um desejo de aproximação, inspirado no 
entendimento de que brasileiros e africanos compartilhavam desafios e 
objetivos comuns, tanto no plano interno quanto internacional. 

Esses foram os principais elementos que o próprio Partido, excluí-
da sua militância negra, aportou à proposta do voltar-se para a África 
contida no Programa de Governo. Será preciso tê-los em mente quando 
da análise da política africana do Governo Lula, em particular do discur-
so presidencial perante interlocutores africanos, pois poderão ser iden-
tificados como parte da lógica de aproximação à África, com a qual as 
lideranças partidárias mais se identificavam e, consequentemente, aque-
la que mais naturalmente o Governo do PT buscou desenvolver. Tudo 
mais que a isso se somar são propostas do Movimento Negro, como se 
verificará no capítulo a seguir.
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