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PARTE SEGUNDA

A IMPLEMENTAÇÃO  
DA POLÍTICA EXTERNA  

DO GOVERNO LULA  
PARA A ÁFRICA 
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5

Os Discursos Presidenciais E A 
Concepção Da Política Externa 

Para A África

O voltar-se para a África inscrito no Programa de Governo da Co-
ligação Lula Presidente converteu-se, desde o início do Governo Lula, 
em 1 de janeiro de 2003, em uma das prioridades da política externa 
brasileira, conforme anunciou o próprio Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a todos os embaixadores e demais chefes de missões diplomáticas 
africanas em Brasília, no dia 31 de janeiro de 2003, quando os recebeu 
para uma audiência coletiva no Palácio do Planalto. Foi a primeira vez 
que o chamado Grupo Africano foi recebido por um Chefe de Estado 
brasileiro. Na ocasião, o Presidente expôs algumas de suas propostas e 
expectativas quanto às relações Brasil-África e concedeu a palavra a cada 
um dos representantes africanos. Concebido inicialmente como uma vi-
sita de cortesia, o encontro acabou por tornar-se uma reunião de traba-
lho, que mostrou aos interlocutores africanos a disposição pessoal do 
Presidente Lula de inaugurar um novo período de expansão das relações 
bilaterais com a África. 

Essa disposição se confirmou ao longo dos quatro anos do pri-
meiro mandato do Presidente Lula, período em que realizou seis viagens 
à África e visitou 17 países africanos, três deles em duas ocasiões.522 O 
Presidente também recebeu, no Brasil, 12 Chefes de Estado e de Governo 
africanos. 

Com esse intenso calendário, o Chefe de Estado brasileiro aca-
bou por apresentar-se como o principal porta-voz da política de seu 

522  São Tomé e Príncipe, Nigéria e África do Sul.
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governo para a África. Foram proferidos 53 discursos,523 em reuniões 
bilaterais de trabalho, em recepções oficiais e coletivas de imprensa, em 
visitas a sítios históricos, perante a comunidade brasileira e em encon-
tros empresariais. O Presidente também falou por ocasião das visitas de 
seus homólogos africanos a Brasília. Em mais três ocasiões, todas em 
Salvador, na Bahia, em julho de 2006, quando da realização da II CIAD, 
dirigiu-se a interlocutores africanos, brasileiros e de outras nacionali-
dades e teceu comentários acerca das relações entre o Brasil e a África. 
Em São Paulo, em outubro de 2004, na cerimônia de inauguração do 
Museu Afro-Brasil, voltou a mencionar aspectos da política africana de 
seu Governo. 

Esse conjunto de discursos presidenciais, pouco conhecidos e 
discutidos na sua íntegra, impõe-se, portanto, como referência inicial 
obrigatória para a apresentação e análise da política africana do Brasil 
durante o primeiro mandato do Presidente Lula, porque, conforme ob-
serva Gelson Fonseca Jr., é possível encontrar, no discurso oficial, mate-
rial suficiente para delinear o pensamento institucional.524 Trata-se, no 
entender do autor, de uma deliberada intenção do Estado de justificar 
suas escolhas, porque, 

(...)pela sua própria natureza, a política externa se sus-
tenta, talvez mais do que outras políticas de Estado, 
em procedimentos explicativos, já que vive também 
de atitudes simbólicas que buscam exprimir ideologi-
camente a globalidade dos interesses nacionais. 525

No caso específico dos discursos presidenciais, além da intenção 
deliberada de explicarem e justificarem a política externa, ou seja, de se-
rem a essência do pensamento institucional, também remetem à com-
petência legal do Presidente da República para formulá-la. Como proce-
dimentos explicativos, eles são a expressão pública oficial dos princípios 
inspiradores, condicionantes e propósitos da política africana do Brasil no 
período 2003-2006.

523 Os discursos do Presidente da República nas viagens à África e nos eventos realizados 
no Brasil estão disponíveis no site: <http://www.info.planalto.gov.br/>. Por ausência 
de registro oficial, discursos ou eventuais improvisos não incluídos na página da Presi-
dência da República não são objeto de análise neste capítulo.

524 Fonseca Jr., 2004, p. 267.
525 Idem.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   142 14/05/2019   01:03



143

Neste capítulo, propõe-se, a partir de uma perspectiva institucio-
nal, uma hermenêutica dos discursos presidenciais diante de interlocuto-
res africanos a qual permita a identificação dos elementos fundamentais 
ou pilares de sustentação da política africana do Brasil durante o primei-
ro mandato do Presidente Lula. Por pilares, entendam-se os conceitos e 
ideias expressos pelo Chefe de Estado que seriam o esteio da política ex-
terna do Governo Lula para a África ou, ainda, que inspirariam e orien-
tariam o esforço de adensamento das relações com os países africanos. 

Tais discursos devem ser combinados, sempre que cabível, com 
outros discursos, também proferidos pelo Presidente da República, em 
foros multilaterais, quando mencionados temas de interesse para as rela-
ções do Brasil com a África. 

A leitura interpretativa que se segue parte da sequência cronológica 
das visitas presidenciais, mas cede à conveniência da convergência temática, 
com o propósito de buscar organizar esquematicamente, e de forma coe-
rente, a apresentação da política africana do Brasil no período 2003-2006.

UMA LEITURA DOS DISCURSOS PRESIDENCIAIS 

Em seu primeiro discurso em território africano, em 2 de novem-
bro de 2003, em São Tomé e Príncipe, o Presidente Lula registrou que, ao 
tomar posse, havia determinado “máxima prioridade ao aprofundamen-
to de nossas relações com a África”, por tratar-se de “um dever moral e 
a uma necessidade estratégica do Brasil”. Ao “dever moral” acrescentou 
também as referências à “obrigação ética e obrigação política”. 526 

Em Luanda, em 3 de novembro de 2003, na Assembleia Nacional 
de Angola, repetiu o anúncio da prioridade a ser conferida ao aprofun-
damento das relações com o continente africano e, em particular, com os 
países de expressão portuguesa. Explicou que “essa firmeza de convicção 
decorre de um dever moral e de uma necessidade estratégica”.527

Nas duas ocasiões, o Presidente referiu-se ao dever moral e à neces-
sidade estratégica. São dois conceitos importantes que traduzem, essen-
cialmente, as duas lógicas ou justificativas declaradas de aproximação à 
África. A primeira tem como destinatário principal o público interno, 

526 Discurso proferido por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, 2 de novembro de 2003.

527 Discurso na Assembleia Nacional de Angola. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 2003.
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brasileiro, e a segunda, os parceiros internacionais, em particular os afri-
canos. Sem prejuízo de seu significado, o dever moral ou obrigação ética 
devem ser entendidos como justificativa interna, e a necessidade estraté-
gica como justificativa externa. 

Ainda na capital santomense, o Presidente assinalou a semelhança 
dos problemas que enfrentam brasileiros e africanos e declarou que o 
“imenso desafio de promover a inclusão social e a equidade social nos 
aproxima. Precisamos estender a todos os benefícios da cidadania plena, 
garantir o exercício de todos os direitos humanos. Não apenas os políti-
cos, mas também os sociais e econômicos”.528

Citou nominalmente o combate à fome e à pobreza como “tare-
fa [comum] inadiável” e propôs a constituição de “uma nova aliança 
mundial contra a exclusão social”, o que se poderia conseguir mediante 
o fortalecimento de “nossa capacidade de articulação nos organismos 
internacionais” e a consequente “valorização do multilateralismo”.529 Re-
conheceu, portanto, a ocorrência de um desafio comum, que poderia 
conduzir naturalmente a uma aproximação com vistas à sua superação.

Diante dos parlamentares angolanos, voltou a falar do combate à 
fome e à pobreza como “tarefa inadiável, que passa pela construção de 
uma nova aliança mundial contra a exclusão social”. Recomendou me-
lhor coordenação de “nossa atuação internacional, inclusive nos foros 
mundiais”530 e reiterou a defesa do multilateralismo. 

Ao falar à comunidade brasileira, em 4 de novembro de 2003, em 
cerimônia no Centro de Estudos Brasileiros José Aparecido de Oliveira, 
em Maputo, Moçambique, esclareceu que o dever moral é consequência 
de uma dívida histórica com a África,531 porque “foi desta parte do mun-
do que partiram homens livres, transformados em escravos no momento 
em que partiram, para nos ajudar a ser o que somos hoje, para nos ajudar 

528 Discurso proferido por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, 2 de novembro de 2003.

529 Idem.
530 Discurso na Assembleia Nacional de Angola. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 2003.
531 Em outras ocasiões, o Presidente Lula evocou a “dívida histórica com a África”, por 

exemplo quando falou à comunidade brasileira no Senegal, em 14/5/2005, e durante 
visita do Presidente Sam Nujoma, da Namíbia, ao Brasil, em 21/6/2004. Ainda no Sene-
gal, naquela mesma data, por ocasião da visita que realizou à Ilha de Gorée, o Presidente 
explicou que a escolha da África como um “continente prioritário de nossa ação política 
(...) e [que] definiu a nossa estratégia de política internacional (...) foi, sobretudo, uma 
estratégia de um dirigente político que tem consciência da dívida histórica que temos 
com o continente africano”.
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a construir uma mistura belíssima de raças e ter um povo maravilhoso, 
como nós temos”.532

Indicou que essa dívida deveria ser paga mediante o estreitamento 
das relações bilaterais, ao afirmar que “a forma mais correta de retribuir-
mos o sacrifício que os africanos tiveram é estabelecer a mais perfeita 
política de harmonia com a África, (...) sobretudo com os países de lín-
gua portuguesa”.533

Depreende-se das palavras do Presidente, que o pagamento de 
uma dívida histórica é obrigação moral, que cumpre ao Brasil resgatar 
por intermédio de sua política externa para a África, em particular a po-
lítica externa para os Palop. Trata-se de um dever de retribuição ou um 
ato de contrição nacional, que o Chefe de Estado indica dever fazer parte 
dos princípios orientadores da política externa brasileira.

Nesse contexto, o Presidente sublinhou também a “questão da res-
ponsabilidade das grandes nações em desenvolvimento”534 e, no caso do 
Brasil, vetou a opção pela inércia ou pelo alheamento “à situação dos países 
de menor desenvolvimento relativo”, ao mesmo tempo em que defendeu 
“políticas solidárias e fraternas em favor das nações mais necessitadas”.535 
Evocou, ademais, os laços históricos, as afinidades culturais e o “desejo 
comum de crescente cooperação”536 que unem brasileiros e africanos.

PILARES DA POLÍTICA EXTERNA  
DO BRASIL PARA A ÁFRICA

Nesses primeiros discursos, é possível identificar elementos que 
irão repetir-se em praticamente todos os demais discursos e servem para 
revelar a conformação da política africana do Governo Lula. Neles, o 
Presidente anunciou os pilares sobre os quais deveria edificar-se a polí-
tica externa do Brasil para a África. Cada um deles deve ser comentado 
para melhor compreensão da política africana do Governo Lula.

532 Discurso na visita ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB), Maputo, Moçambique, 4 de 
novembro de 2003.

533 Discurso proferido por ocasião do jantar oferecido pelo Presidente Joaquim Chissano, 
Maputo, 5 de novembro de 2003.

534 Discurso proferido por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, 2 de novembro de 2003.

535 Idem.
536 Ibidem.
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Para fins analíticos, propõe-se dividi-los nas seguintes categorais: 
(i) valores, (ii) justificativas, (iii) premissas, (iv) objetivo e (iv) metodolo-
gias, e assim apresentá-los:

(i) os valores, que devem ser consagrados por serem inerentes ou in-
trínsecos às relações com a África, ou, ainda, por serem expressão 
da ética da ação diplomática: 

• o reconhecimento da responsabilidade das grandes nações em de-
senvolvimento em relação às nações de menor desenvolvimento;

• o compromisso de solidariedade e fraternidade; 
• os laços históricos; 
• as afinidades culturais; e
• o desejo comum de cooperação bilateral.
(ii) duas justificativas, que permitiriam responder à seguinte pergunta 

– Por que aproximar-se da África? 
• por um dever moral do Brasil com relação à África;
• pela percepção de uma necessidade estratégica de aproximação ao 

continente africano.
(iii) duas premissas, que serviriam para esclarecer – Por que a África? 
• por haver desafios comuns que são essencialmente o combate à fome 

e à pobreza e a constituição de uma aliança contra a exclusão social;
• pelo potencial de benefícios que podem ser auferidos por países 

que se deparam com desafios comuns, por meio de parcerias e da 
troca de experiências, versando sobre práticas e políticas adotadas 
com vistas à superação desses problemas.

(iv) um objetivo comum, que indica o resultado esperado da parceria 
com a África: 

• estender a todos os cidadãos do Brasil e da África os benefícios da 
cidadania plena.

(v) duas metodologias, que declaram a forma como alcançar o objetivo 
anteriormente enunciado: 

• pelo estabelecimento de relações de cooperação bilateral, sobretu-
do com os Palop, para pagamento da dívida histórica com a África;

• mediante o fortalecimento da capacidade de articulação conjunta 
nos organismos internacionais e a valorização do multilateralismo, 
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para a constituição de uma nova aliança mundial que sirva à luta 
contra a exclusão social.
Ao longo de quatro anos, os conceitos e ideias acima enunciados 

foram sendo repetidos e reelaborados. A eles somaram-se referências a 
princípios gerais da política externa brasileira, como a valorização da paz, 
da democracia e da solução pacífica das controvérsias, além de registros 
sobre temas circunstanciais, que variaram em função dos interlocutores. 
Entre eles, o diálogo entre culturas e entre sociedades multiétnicas e as 
perspectivas da expansão do comércio bilateral e do aumento de investi-
mentos brasileiros na África. 

Ainda na primeira escala em São Tomé e Príncipe, o Presidente 
da República falou que o Brasil poderia “contribuir” por meio das ini-
ciativas de cooperação bilateral e com base em sua própria “experiência 
acumulada”, “para perspectivas de desenvolvimento que se abrem para 
São Tomé e Príncipe”.537 Em Maputo, explicou que “o Brasil tem condição 
de ajudar em várias áreas, independente de sermos um país com muitos 
problemas de pobreza”.538 Dessas palavras inferem-se a valorização da 
experiência brasileira e a possibilidade de uma contribuição unilateral.

Em Angola, o Presidente Lula frisou que “o Brasil, como um país 
de língua portuguesa e economicamente mais forte, maior em população 
e um país mais rico, precisa fazer gestos concretos de solidariedade e de 
generosidade”.539 Solidariedade e generosidade formam um duo de va-
lores que, segundo o Presidente, devem pautar a atuação internacional 
brasileira, não só na África, mas também na América do Sul.540 A solida-

537 Ib.
538 Palavras do Presidente da República na reunião com Joaquim Chissano, Presidente da 

República de Moçambique. Maputo, Moçambique, 5 de novembro de 2003.
539 Discurso por ocasião da abertura da Reunião Ministerial Brasil-Angola.  Luanda, Ango-

la, em 3 de novembro de 2003. 
540 Falando à comunidade brasileira no Senegal, em 14/4/2005, o Presidente Lula expli-

cou que seu Governo decidira conferir prioridade, em primeiro lugar, às relações com 
a América do Sul, mas que, já no seu programa de Governo, anunciara a prioridade a 
ser conferida também às relações com a África, porque se podia admitir que “a América 
do Sul e a África nasceram para ser pobres”. Exatamente a união dessas duas regiões na 
luta contra a pobreza constituía-se no pilar de sustentação da prioridade conferida por 
seu Governo a ambas as regiões. Lula explicou também que, a partir de sua posse, tem 
buscado convencer seus parceiros na América do Sul e na África quanto à necessidade 
de uma ação conjunta em favor do crescimento econômico e do desenvolvimento e da 
melhoria de vida das populações dos respectivos países. 
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riedade manifesta-se no gesto de “estender a mão para as pessoas que não 
tiveram oportunidade” e trata-se de um “símbolo” que o Presidente se 
dispõe a carregar “pela minha origem (...) não só para consertar as coisas 
que nós acreditamos que podemos consertar no Brasil, mas para tentar 
ajudar outros países para que possam conseguir os espaços que deveriam 
já ter conseguido.” 541 

Sua própria trajetória pessoal serve, portanto, de lastro ao Presi-
dente da República para que ele disponha que a política externa brasileira 
deva responder positivamente às necessidades dos países africanos, que 
ainda não alcançaram o desenvolvimento desejado. Ademais, essa mes-
ma história pessoal permite-lhe invocar a existência de um Brasil com 
problemas de pobreza; e o reconhecimento oficial do Brasil como um 
país também pobre surge, dessa forma, como uma nova premissa a ser 
incluída entre os pilares da política africana do Brasil no Governo Lula 
ou, então, como parte intrínseca da primeira das premissas anteriormen-
te citadas, no caso, a percepção da existência de desafios comuns, para 
brasileiros e africanos, referentes ao combate à fome e à pobreza e à cons-
tituição de uma aliança contra a exclusão social.

Com base nessa premissa, o Presidente falou aos membros da co-
munidade brasileira, no Senegal, que suas viagens à África tinham como 
objetivo fazer perceber aos governantes e povos da África que “nós so-
mos um país de irmãos, um país de companheiros, um país que quer 
uma integração efetiva”542 com o propósito de permitir o crescimento 
de todos os parceiros, no caso o Brasil, a América Latina e o continente 
africano. 

Além da solidariedade, a generosidade é apresentada como uma 
característica da “grande maioria do povo” brasileiro, que deve estar re-
fletida nas relações do Brasil “com os países mais pobres, com os países 
menores”.543

O fato de o Brasil “ter pobres”, disse o Presidente, no Gabão, “não 
significa que não possa ajudar outros irmãos, de países em condições 

541 Discurso na visita ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB). Maputo, Moçambique, 4 de 
novembro de 2003. 

542 Discurso no encontro com a comunidade brasileira residente no Senegal. Dacar, Senegal, 
14 de abril de 2005. 

543 Discurso na visita ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB). Maputo, Moçambique, 4 de 
novembro de 2003.
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similares à do Brasil ou em condições até de maior pobreza”.544 Trata-se, 
explicou, de um “dever moral, político, ético, histórico e humanitário”.545 
Não se pode esquecer “daqueles que historicamente estão ligados ao 
povo brasileiro”.546

 O Presidente reconheceu, todavia, que pode não haver um con-
senso interno, nacional, acerca da dívida ou do dever moral com a África, 
ao mencionar, em Botsuana, que estava trabalhando “para construir uma 
consciência do nosso povo de que somos devedores ao povo africano”.547 

Do discurso presidencial, apreende-se, portanto, que a experiência 
brasileira e a reiterada predisposição de contribuição unilateral,548 quan-
do combinadas em iniciativas de cooperação bilateral, podem conver-
ter-se em modalidade de pagamento da dívida moral com a África. O 
pagamento materializa-se na forma de contribuição ao desenvolvimento 
africano, comprometido, entre outras razões, pela imigração forçada de 
sua população durante os séculos do tráfico de escravos.549

Observa-se, também, a vinculação entre o passado escravocrata 
brasileiro, o caráter multiétnico da sociedade brasileira e a agenda da 
política externa brasileira para a África.

Nesse contexto devem ser lidas as palavras do Presidente, por 
ocasião da II CIAD, quando ele falou da dívida dos países que se be-
neficiaram da exportação da mão de obra africana durante o período 

544 Palavras na leitura de comunicado conjunto. Libreville, Gabão, 28 de julho de 2004.
545 Idem.
546 Ibidem.
547 Discurso por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República de Botsuana, 

Festus Mogae- Gaborone. Botsuana, 11 de fevereiro de 2006.
548 Em praticamente todos os discursos perante interlocutores africanos, o Presidente Lula 

reafirmou a possibilidade de o Brasil vir a “contribuir” ou “ajudar” seus parceiros afri-
canos. Em seu discurso na reunião ampliada, realizada em Bissau, em 13/5/2005, disse 
que “o Brasil pode ajudar mais do que está ajudando, o Brasil pode fazer mais do que 
está fazendo (...) Mas nós queremos ajudar os países pobres, para que tenham uma opor-
tunidade”. 

549 No âmbito dos debates acerca de uma possível política internacional de compensações 
para a África, tem sido discutida a razão da pobreza e da falta de desenvolvimento 
atuais na África. Combinam-se, entre outras, as razões associadas à exportação de mão 
de obra para as Américas, durante o período do tráfico; a política de colonização euro-
peia; o neocolonialismo e a exploração dos recursos naturais africanos por empresas 
estrangeiras; as parcerias forjadas pelos governos recém-independentes com as potên-
cias no contexto da Guerra Fria e a própria gestão dos governos nacionais africanos. A 
propósito ver Howard-Hassmann, 2001. 
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da escravidão, bem como da necessidade de pagá-la. Admitiu que serão 
precisos muitos anos para resolver os problemas criados pela escravidão, 
tanto na África, quanto nos países da Diáspora, e anunciou que o Brasil 
vai continuar atribuindo “forte prioridade” às relações com o continente 
africano. Lamentou, no entanto, que o Brasil, sendo um país pobre, não 
tenha mais recursos para fazer tudo o que pretenderia no tocante à sua 
agenda com os países africanos.550 

Ainda no mesmo contexto é possível situar o discurso do Presi-
dente Lula, em Angola, quando ele falou da necessidade de “fazer gestos 
concretos de solidariedade e de generosidade” e repetiu as ideias de “con-
tribuir para o processo de reconstrução angolano” e de incluir, nas áreas 
de cooperação, o “combate à fome e à miséria”, como “histórica dívida 
social” comum a ambos os países. O Presidente declarou, ademais, que 
sua visita àquele país era “o cumprimento de um compromisso histórico. 
Em primeiro lugar, do meu Partido; em segundo lugar, do meu progra-
ma de governo. E esta visita visa fazer um sinal para dentro do Brasil e 
para fora do Brasil”.551 

As palavras do Presidente, em Luanda, remetem aos comentários 
de capítulos anteriores acerca do Programa de Governo da Coligação 
Lula Presidente e do papel que se pode atribuir ao Movimento Negro em 
sua elaboração, em particular no que diz respeito à proposta de aprofun-
damento das relações com a África. 

COMPROMISSO PARTIDÁRIO – 
“O SINAL PARA DENTRO DO BRASIL”

A todos os pilares anteriormente apontados como estruturantes da 
política africana do Brasil, soma-se, na capital angolana, a justificativa de 
uma aproximação à África, e, nesse caso, mais especificamente com An-
gola, em decorrência de um compromisso histórico, do partido e de seu 
programa de governo, que tem por alvo um público interno e não apenas 
os interlocutores internacionais. 

O cumprimento do compromisso partidário, para responder às ex-
pectativas da sociedade brasileira ou, ainda, para enviar sinais ao público 

550 Discurso por ocasião do encerramento da II Conferência de Intelectuais da África e da 
Diáspora. Salvador, Bahia, 12 de julho de 2005.

551 Discurso por ocasião da Abertura da Reunião Ministerial Brasil-Angola. Luanda, Ango-
la, em 3 de novembro de 2003.
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interno brasileiro, passa a ser, portanto, a terceira das justificativas decla-
radas para o adensamento e priorização das relações com o continente 
africano, que vem se somar ao dever moral e à necessidade estratégica, 
antes mencionados. Juntamente com o dever moral de pagamento da 
dívida histórica para com a África, este último pilar – o do cumprimento 
do compromisso partidário, deve ser visto como parte do componente 
interno que explica a lógica de aproximação aos países africanos.

Ao falar de “sinal para dentro do Brasil”, o Presidente mostra ter 
em mente o grande contingente negro da população brasileira, bem 
como a natureza e o estádio atual das relações raciais no Brasil, tal como 
interpretados por seu partido e também por seu Governo, e de alguma 
forma também refletidos na cultura política do país. Talvez não tenha 
sido por acaso que o Presidente tenha escolhido Angola, e mais espe-
cificamente sua intervenção na Assembleia Nacional, para evocar, pela 
primeira vez em suas viagens à África, o fato de ser o Brasil o “país com 
a segunda maior população negra no mundo”.552 Na sequência, explicou: 
“Meu governo tem plena consciência da obrigação que tem o Brasil de 
resgatar a dívida histórica e moral para com os grupos sociais que mais 
sofreram e sofrem, ainda, com a violência, a injustiça e a humilhação. 
Entre eles, estão os afrodescendentes”.553

O compromisso do partido e do Programa de Governo, o sinal 
para dentro e o resgate da dívida histórica e moral não apenas com re-
lação à África, mas também com os afrodescendentes brasileiros, são 
registros que se combinam no sentido de anunciar o cumprimento da 
agenda que o Movimento Negro, como visto em capítulos anteriores, ha-
via confiado à Coligação Lula Presidente e, quando eleito, ao Governo do 
Presidente Lula. 

Angola foi também o país escolhido pelo Presidente para, pela pri-
meira vez, testemunhar o reconhecimento da vinculação que seu Gover-
no estabeleceu entre a política externa para a África e a questão racial 
no Brasil; tanto assim que, diante dos parlamentares angolanos, referiu 
a criação da Seppir e a Lei n. 10.639, que determinou a incorporação 
do ensino da História da África e da História e Cultura Afro-Brasileiras 

552 Discurso na Assembleia Nacional de Angola. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 
2003.

553 Idem.
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nos currículos escolares brasileiros. Mais, lembrou que “muitos têm dito 
que o Brasil precisa encontrar a África para encontrar-se consigo mes-
mo. Esta é também a minha convicção. E, por meio de Angola, estamos 
encontrando a África”.554

Na Nigéria, que, juntamente com a Angola, são as referências mais 
comuns da diáspora brasileira, o Presidente voltou a mencionar que a 
prioridade atribuída às relações com a África “também se reflete no pla-
no interno”555 e mais uma vez enunciou as medidas que seu Governo 
vinha adotando com vistas a “eliminar o preconceito, a discriminação 
e a exclusão social que pesaram sobre sucessivas gerações de brasileiros 
afrodescendentes”.556 

Ao receber o Presidente nigeriano em Brasília, Lula reconheceu 
que Brasil e Nigéria, “os dois países com maior população afrodescen-
dente do mundo”, compartilham “a experiência da colonização, o so-
frimento da escravidão e o desafio de construir sociedades forjadas na 
diferença”.557 

No Senegal, o Presidente Lula evocou a memória do Presidente 
Leopold Sénghor e sua “concepção de negritude como um conjunto de 
valores que transcendem a situação geográfica [e] é uma fonte de inspi-
ração para a diáspora africana”.558 Como em várias outras ocasiões, lem-
brou o fato de ser o Brasil o país com maior população negra no mundo 
depois da Nigéria, e frisou que “nossos milhões de afrodescendentes es-
tão cada vez mais conscientes e orgulhosos de suas origens”.559 De forma 
explícita, esclareceu que fora por essa razão que, ao assumir o governo, 
procurara “imediatamente colocar as relações com o continente africa-
no em lugar privilegiado na política externa brasileira”,560 enquanto, no 
plano interno, começou a implementação de políticas de promoção da 
igualdade racial. 

554 Ibidem.
555 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da Nigéria, Olosegum Obasanjo. Abuja, 

Nigéria, 11 de abril de 2005.
556 Idem.
557 Brinde no almoço com o Presidente da República da Nigéria, Olosegum Obasanjo. 

Palácio Itamaraty, Brasília, 6 e setembro de 2005.
558 Discurso por ocasião de jantar oferecido pelo Presidente Abdoulaye Wade, do Senegal. 

Dacar, Senegal, 13 de abril de 2005.
559 Idem.
560 Ibidem.
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Ainda a seus interlocutores senegaleses lembrou que era disposi-
ção de seu governo “resgatar definitivamente a dignidade da população 
brasileira afrodescendente”, sobre a qual continuava a pesar uma “hipo-
teca decorrente da escravidão, que se traduz em preconceito, discrimina-
ção e exclusão social”.561 

Em Brasília, em 10 de julho de 2006, diante do Presidente de Gana, 
o Presidente voltou a dizer que,

Desde o início do meu governo, tenho buscado valo-
rizar o papel da diáspora africana no nascimento do 
Brasil moderno. Elaboramos políticas específicas de 
promoção da igualdade racial e de inserção cidadã de 
brasileiros há séculos vitimados pela opressão e pelo 
preconceito. (...) Vamos transformar o potencial de 
nossos laços históricos de fraternidade em ações con-
cretas que beneficiem nossos povos e estreitem nossos 
vínculos neste novo milênio.562

Como já o fizera na visita ao Senegal, explicou que o tema da diás-
pora africana “atualmente interessa a toda a sociedade brasileira”563 e, por 
isso, o Brasil acolhera a proposta para sediar a II CIAD, que acabou por 
realizar-se, em Salvador, em julho de 2006. 

 No jantar que ofereceu, em Salvador, às autoridades que compa-
receram à II CIAD, o Presidente sublinhou que o diálogo entre os países 
africanos e as comunidades diaspóricas de afrodescendentes “faz parte 
de uma corrente indispensável de descoberta mútua”.564 O desafio con-
siste em “identificar formas de apoio recíproco e maneira de valorizar a 
cultura africana”, pois é forte a consciência da contribuição que a África 
deu ao Brasil e a disposição brasileira de ajudar na realização das enor-
mes potencialidades do Continente. Comentou haver “um profundo 
sentimento de identidade e de solidariedade [que] liga os brasileiros aos 
povos africanos”.565 

561  Ib.
562 Discurso por ocasião da visita do Presidente de Gana, John Agyekum Kufuor. Palácio do 

Planalto, Brasília, 10 de julho de 2006.
563 Idem.
564 Discurso no jantar em homenagem aos Chefes de Estado e de Governo e Vice-Presi-

dentes participantes da II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora. Salvador, 
Bahia, 11 de julho de 2005.

565 Idem.
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 Durante a sessão inaugural da II CIAD, reconheceu que para os 
africanos e povos da diáspora africana persiste o desafio de “superar uma 
herança histórica de pobreza, discriminação racial e exclusão social, em 
meio a uma sociedade internacional com déficit de democracia e de so-
lidariedade”.566 

Foram, portanto, numerosas as referências, ao longo de quatro 
anos, à vinculação entre a política externa para a África e temas internos 
diretamente associados à população brasileira afrodescendente e, mais 
especificamente, às políticas públicas destinadas à promoção da igual-
dade racial no Brasil. Com base nas notas bibliográficas apresentadas no 
capítulo 1, pode-se afirmar que tal vinculação nunca fez parte do dis-
curso oficial da política externa brasileira e, por isso, lhe confere caráter 
distintivo, cujos efeitos serão avaliados no capítulo 7. 

Por ora, registre-se que, da sempre repetida constatação da origem 
africana da população brasileira e das frequentes exaltações à contribui-
ção da África para a formação do Brasil, bem identificadas na história da 
política externa brasileira para a África, passa-se, no Governo Lula, ao 
reconhecimento da ocorrência de problemas comuns, ainda consequên-
cia da escravidão, vivenciada tanto pelo Brasil quanto pela África, e que, 
como tal, recomenda a conjugação de esforços para sua superação. Esses 
problemas incluem baixos índices de desenvolvimento e, no caso espe-
cífico do Brasil, também as sequelas do preconceito e da discriminação 
racial, que o governo se dispôs a combater, mediante a implementação de 
políticas públicas contra a discriminação racial, já iniciadas, é verdade, 
em Governos precedentes.

LEGITIMAÇÃO INTERNA E LEGITIMAÇÃO EXTERNA

Durante o Governo Lula, a novidade, de fato, da política africana 
do Brasil é a incorporação à lógica de aproximação à África de um com-
ponente de legitimação interna, no caso o compromisso partidário, que 
pode ser aferido, tanto no Brasil, quanto no continente africano, com 
base na implementação de políticas de combate ao racismo e de promo-
ção da igualdade racial, e no estreitamento das relações com a África. 
Como visto no capítulo 1, tanto o dever moral, decorrente da exportação 

566 Discurso na abertura da II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora. Salvador, 
Bahia, 12 de julho de 2005. 
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da mão de obra africana para o Brasil durante o período da escravidão, 
quanto a necessidade de forjarem-se parcerias com vistas a fortalecer o 
poder de barganha dos países do Sul, em particular nos organismos mul-
tilaterais, são as outras duas justificativas de aproximação à África, que, 
talvez, parafraseadas no período recente, já estavam presentes na política 
africana do Brasil desde a década de 1960.

Pela primeira vez, exatamente no Governo Lula, o público interno 
brasileiro, essencialmente os negros, mas também todos os que se identi-
ficam com a nova cultura política do país emergem como instância legi-
timadora explícita da política externa para a África. Consequentemente, 
essa legitimação interna revela-se o mais novo pilar de sustentação da 
política africana do Brasil. Entre as categorias analíticas anteriormente 
sugeridas – valores, justificativas, premissas, objetivo e metodologias, 
propõe-se incluí-lo na primeira, posto que a legitimidade tende a ser 
compreendida como componente intrínseco da ação diplomática de paí-
ses democráticos. 

Para além do que já se buscou demonstrar acerca da inédita vin-
culação entre política externa para a África e combate à discriminação 
racial no Brasil, em particular seu reflexo nos discursos presidenciais, 
sublinhou-se, igualmente, como o dever moral e o compromisso partidá-
rio podem ser tomados como justificativas internas da política africana 
do Brasil durante o Governo Lula. 

Falta, agora, procurar elementos para a compreensão e análise da 
necessidade estratégica de aproximação à África, que se sugeriu fosse en-
tendida como justificativa externa da política africana.

Antes de mais nada, convém recordar que, a partir dos primeiros 
anos da década de 1990, quando o fim da Guerra Fria levou à redefini-
ção da posição da África no cenário internacional, o continente africano 
passou a ser visto, pelos parceiros internacionais, como uma nova região 
estratégica, em função de seu potencial energético. 

Essa visão vem sendo, todavia, ampliada, conforme propõe a pu-
blicação do Council of Foreign Relations, cujos autores indicam as razões 
estratégicas pelas quais o governo norte-americano deveria ampliar a 
agenda de sua política externa para a África e priorizam, no capítulo das 
recomendações ao Governo de Washington, o planejamento e a execu-
ção de uma política que ajude a melhor integrar a África à economia 
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mundial. Tal integração é, de fato, o que entendem como objetivo estra-
tégico a ser perseguido pelo governo norte-americano ao planejar e exe-
cutar sua política externa para o continente africano. Os benefícios que 
os Estados Unidos poderiam colher dessa política seriam, por ordem, tal 
como apresentados no texto: suprimento seguro e confiável de energia 
para o mercado mundial, combate ao terrorismo, redução de conflitos, 
controle de doenças infecciosas e aumento da comunidade mundial de 
democracias.567 

Como se pode apreender dos discursos do Presidente Lula, ne-
nhum desses benefícios, exceto, talvez, o controle de doenças infecciosas 
e, subsidiariamente, a redução de conflitos, poderia justificar a prioridade 
conferida às relações com os países africanos. Tampouco estariam direta-
mente associados àquilo que o Presidente entende ser uma necessidade 
estratégica de aproximação à África. Não obstante, a melhor integração 
da África à economia mundial poderia igualmente ser considerada um 
objetivo a ser perseguido pela diplomacia brasileira. 

Na área econômica e do comércio bilateral, por exemplo, a atenção 
brasileira, segundo o Presidente, deveria estar orientada para o aumento 
dos fluxos de comércio e também para o equilíbrio na balança comercial. 
Há uma preocupação constantemente reiterada de assegurar aos países 
africanos melhores condições de acesso ao mercado brasileiro e, tam-
bém, de incentivar a diversificação da pauta de exportação desses países. 
O BNDES foi inúmeras vezes apontado como parceiro potencial para 
realizar investimentos na África, em especial em projetos de infraes-
trutura e de integração regional, a exemplo do que vinha realizando na 
América do Sul. Estimulou-se a iniciativa dos empresários no sentido de 
identificarem oportunidades de negócio, em ambas as regiões, inclusive 
de modo a incluir a América do Sul, em particular o Mercosul, no mapa 
do comércio inter-regional. 

Na Assembleia Nacional de Angola, o Presidente Lula anunciou 
que o Brasil estava disposto “a ampliar o acesso dos países africanos a 
nosso mercado”. Disse que o Brasil iria “estudar fórmulas compatíveis 
com as regras da OMC, que permitam aos produtos dos países mais po-
bres a entrada desimpedida no mercado brasileiro”568 e recomendou que 

567  Council of Foreign Relations, 2006, p.14.
568 Discurso na Assembleia Nacional de Angola. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 2003.
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fossem melhor explorados os benefícios eventualmente oferecidos pelo 
Sistema Geral de Preferências Comerciais.

Em Moçambique, reiterou a disposição de “potencializar esse in-
tercâmbio [comercial] por meio de um acordo preferencial de comércio 
que leve em conta o desequilíbrio entre nossas economias. (...) [que] dê 
aos produtos moçambicanos acesso livre ao mercado brasileiro”. Refe-
rindo-se à iminente decisão acerca de uma possível concessão para a ex-
ploração do complexo mineiro de Moatize pela Companhia Vale do Rio 
Doce, registrou que “necessitamos de projetos de grande envergadura, 
que sirvam de âncora ao nosso relacionamento econômico”.569 

Em Cabo Verde, sublinhou a importância da diversificação dos 
parceiros comerciais, sobretudo entre os PEDs, a fim de reduzir a depen-
dência do comércio feito com os países do Norte, e indicou que, mesmo 
os países mais pobres têm potencial comercial importante para o Brasil. 

Na Nigéria, disse acreditar que, fruto do atual estádio de relaciona-
mento com a África, seria possível ampliar o comércio com o continente, 
e que os PEDs teriam participação ainda maior na balança comercial 
brasileira, e vice-versa. Em razão do volume crescente do comércio com 
a África, vaticinou que a política de aproximação à África é “uma polí-
tica sem volta”, também porque o Brasil está “definitivamente decidido 
a cooperar com o fortalecimento da democracia e da paz no continente 
africano”.570

Como pano de fundo das palavras do Presidente, figuram os indi-
cadores econômicos mais positivos de alguns países africanos, em parti-
cular suas taxas de crescimento, algumas delas especialmente expressivas, 
sobretudo se considerados os números relativos à indústria petrolífera.

Mas, na verdade, nem a indústria do petróleo, nem as oportunida-
des comerciais e de cooperação relacionadas à exploração petrolífera fo-
ram identificadas como interesses estratégicos da aproximação brasileira 
à África. Em seus pronunciamentos, o Presidente limitou-se a registrar o 
comércio de petróleo e a cooperação técnica e tecnológica nesse domí-
nio, apenas como oportunidades para a expansão das relações bilaterais 

569 Discurso na cerimônia de encerramento do seminário “Brasil-Moçambique: Comércio e 
Investimentos”. Maputo, Moçambique, em 5 de novembro de 2003.

570 Discurso à imprensa, após cerimônia de assinatura de atos em Abuja, Nigéria, em 12 de 
abril de 2005.
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com países produtores de petróleo.571 Apesar do reiterado valor estraté-
gico conferido às parcerias internacionais no campo petrolífero, e tam-
bém o fato de a África ser detentora de grandes reservas de combustíveis 
fósseis do mundo, com perspectiva de aumento de produção ainda por 
algumas décadas, os discursos do Presidente Lula, por exemplo, em São 
Tomé e Príncipe, Angola, Gabão, Nigéria e Guiné, todos países produto-
res de petróleo, não recomendam que se associe a noção de necessidade 
estratégica de aproximação à África à questão do petróleo, conforme se 
fez após o primeiro choque do petróleo, em 1973, que coincidiu com a 
política de abertura para a África conduzida pelo Governo Médici. 

É verdade que os suprimentos que o Brasil atualmente recebe da 
África são expressivos572 e correspondem ao principal item da pauta de 
importações brasileiras daquele continente. Não obstante, perante as ne-
cessidades energéticas do Brasil, inclusive à luz de sua autossuficiência 
em termos de petróleo e acesso a fontes alternativas de combustível, o 
Presidente não terá deixado a seus parceiros africanos a impressão de 
que repousa nesse domínio o elemento estratégico da parceria com o 
continente.

No campo dos combustíveis e de sua relevância estratégica, cabe 
registrar, no entanto, sobretudo nos últimos dois anos do primeiro man-
dato presidencial, ou seja, em 2005 e 2006, o surgimento de um novo 
tema, que parece ganhar relevo na agenda da cooperação entre o Brasil e 
a África. São as referências a programas de cooperação e de transferência 
de tecnologia na área de biocombustíveis. De acordo com os discursos 
presidenciais, esse novo programa da pauta de cooperação bilateral pode 
vir a adquirir importância estratégica para o conjunto dos países do Sul. 
Capazes de produzir combustíveis vegetais, eles poderiam reduzir a de-
pendência de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, promover ini-

571 Nos discursos perante autoridades nigerianas, por exemplo, as referências ao petróleo, 
principal item das importações brasileiras provenientes da Nigéria são breves e dizem 
essencialmente respeito à necessidade de diversificação da pauta e equilíbrio no saldo 
comercial. Esse não é um item da agenda de cooperação bilateral. Registre-se, a propó-
sito, que a Nigéria e a Argélia vêm sendo as principais exportadoras de petróleo para o 
Brasil, com volumes exportados em quantidades muito próximas. 

572 Em 2005 e no período janeiro a novembro de 2006, as importações brasileiras de petróleo 
da África corresponderam a 44,16% e 43,11%, respectivamente, do total das importações 
brasileiras.  Comparativamente, nesse mesmo período, as importações do Oriente Mé-
dio foram da ordem de 14,76% e 15,03% e as importações da América do Sul perfizeram 
16,18% e 18,32%.
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ciativas de desenvolvimento agrícola, com resultados positivos na luta 
contra a fome e a pobreza.

Na visita do Presidente de Gana ao Brasil, em 10 de julho de 2006, 
o Presidente Lula explicou, por exemplo, que a cooperação bilateral com 
aquele país estaria focalizada na área agrícola, conforme decisão favo-
rável à instalação do primeiro escritório da Embrapa no exterior, exata-
mente em Gana. Textualmente, indicou, no entanto, que a parceria com 
aquela empresa 

(...) também visa outro campo de importância estraté-
gica para nossos países: as alternativas energéticas. O 
combustível do futuro será baseado em fontes limpas 
e renováveis. Ele já existe e tem nomes: etanol, biodie-
sel e H-Bio. Esse projeto tem forte impacto social, cria 
renda e fixa o homem na terra. Beneficia países com 
limitadas oportunidades de geração de empregos e 
de exportações. Contribui para reduzir a emissão de 
gases poluentes, ao mesmo tempo em que diminui a 
dependência de combustíveis fósseis importados.573

Esse é o tema novo da agenda bilateral com os parceiros africanos, 
ao qual o Presidente reconheceu, mais recentemente, relevância estraté-
gica. Não obstante, inclusive por ser tão recente, também não resume a 
necessidade estratégica de aproximação à África. Ao contrário do dever 
moral – a outra das justificativas de aproximação à África, inicialmente 
apresentadas pelo Presidente e que encontra sólidas raízes na História e 
na Filosofia –, a necessidade estratégica parece ser fruto de uma apre-
ciação dinâmica, por parte do Presidente Lula e seu governo, sobre o 
contexto internacional em que se desenvolvem as relações entre o Brasil 
e a África, sobre os objetivos perseguidos tanto pelo Brasil, quanto pela 
África, e sobre os mecanismos passíveis de serem utilizados para o alcan-
ce de tais objetivos. 

A PARCERIA DEMOCRÁTICA

Como fruto de um processo de apreciação, a necessidade estraté-
gica é, essencialmente, um combinado de juízos de valor, que, para fins 
de identificação, apresentação e análise, convém tratar separadamente. 

573 Discurso por ocasião da visita do Presidente de Gana, John Agyekum Kufuor. Brasília, 
em 10 de julho de 2006.
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No tocante ao contexto, vêem-se, os países africanos, ou grande 
parte deles, como interlocutores legitimados tanto por processos demo-
cráticos em nível interno ou esforços de paz e de consolidação democrá-
tica, quanto por seus compromissos com o desenvolvimento interno e 
integração regional e continental. Vê-se, também, o contexto internacio-
nal como o locus que oferece oportunidades de cooperação e, ao mesmo 
tempo, convida ao estabelecimento de parcerias. No que diz respeito a 
objetivos, o que o Presidente anuncia é a luta contra a exclusão social. 
Finalmente, quanto aos mecanismos, o que se defendeu, segundo as pa-
lavras do Presidente, a serem transcritas, algumas delas, a seguir, são as 
parcerias com os PEDs e, neste caso, com os países africanos. 

Sobre os interlocutores africanos do Brasil, note-se que, em suas 
viagens à África, e nas vezes em que recebeu seus homólogos, em Brasí-
lia, o Presidente enfatizou os avanços democráticos no continente e tam-
bém mencionou a importância da CPLP como organização vocacionada 
para a democracia e sua preservação no universo de língua portuguesa.

A propósito, em São Tomé e Príncipe, por ocasião da V Conferên-
cia de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em 26 de julho de 2004, 
o Presidente afirmou tratar-se de “uma iniciativa de alto valor estratégi-
co”, com raio de ação por quatro continentes, 230 milhões de habitantes 
“comprometidos com a democracia e a justiça social”.574 Lembrou que “a 
marca da Comunidade tem sido a defesa dos valores democráticos que 
pregamos” e que seu prestígio internacional já se consolida como “insti-
tuição vocacionada para a prevenção dos conflitos e tensões”.575

Em 3 de maio de 2005, ao receber, em Brasília, o Presidente José 
Eduardo dos Santos, o Presidente Lula disse ter observado, em suas via-
gens ao continente africano, sinais da “renascença africana”,576 que se re-
velam nos índices de recuperação econômica, no amadurecimento das 
instituições e no fortalecimento da cidadania, no nível nacional e regio-
nal. Em Maputo, em novembro de 2003, o Presidente já fizera menção 
ao Renascimento Africano e aos bons números do desenvolvimento eco-
nômico em Moçambique. Afirmou que “o Brasil quer participar dessa 

574 Discurso por ocasião da V Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 
realizada em São Tomé e Príncipe, em 26 de julho de 2004.

575 Idem.
576 Discurso na cerimônia de assinatura de atos durante visita do Presidente de Angola, José 

Eduardo dos Santos. Brasília, em 3 de maio de 2005.
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transformação em Moçambique e na África”.577 Palavras semelhantes 
haviam sido ditas dias antes em Angola, a propósito da reconstrução do 
país após três décadas de guerra. De forma clara, o Presidente transmitiu 
aos empresários brasileiros e angolanos a mensagem de que há oportu-
nidades a explorar, associadas a um novo ambiente de paz e também ao 
desenvolvimento do continente africano. 578 

Em Dacar, o Presidente saudou o Senegal como “exemplo de de-
mocracia e de gestão responsável pela democracia”.579 Na visita a Gabo-
rone, em 11 de fevereiro de 2006, identificou Botsuana como “nação 
próspera e socialmente coesa, com uma democracia vibrante que vem 
realizando as aspirações de seus habitantes”. Elogiou a “notável estabi-
lidade política e econômica [do país], pela qualidade de suas lideranças 
políticas, por uma administração pública transparente, por um saudável 
ambiente de negócios”.580 Em Abuja, registrou satisfação pela “consolida-
ção do processo democrático no país”.581 Ao receber, em Brasília, o Rei do 
Marrocos, Mohammed VI, em 26 de novembro de 2004, sublinhou que 
os dois países têm um “compromisso comum com a democratização e a 
transformação social de nossos países”. 582

Sobressai, no discurso presidencial, o entendimento de que há um 
ambiente político, econômico e de segurança na África mais propício 
ao estabelecimento de parcerias com o Brasil. No plano continental, o 
projeto da Nepad, com seus componentes político, econômico e social, 
orientados para o fortalecimento da democracia e do estado de direito, e 
para a promoção do desenvolvimento social e econômico, é amplamente 
convergente com os interesses e princípios defendidos pelo Brasil. Um 
Brasil, como dito ao Presidente da Argélia, em 9 de fevereiro de 2006, 
com o compromisso de “conferir ao Estado a responsabilidade de pro-

577 Discurso na cerimônia de encerramento do seminário “Brasil-Moçambique: Comércio e 
Investimentos”. Maputo, Moçambique, 5 de novembro de 2003.

578 Discurso por ocasião do “Encontro Empresarial Brasil-Angola: Comércio e Investimen-
tos”. Luanda, Angola, 3 de novembro de 2003.

579 Discurso por ocasião de jantar oferecido pelo Presidente Abdoulaye Wade, do Senegal. 
Dacar, Senegal, 13 de abril de 2005.

580 Discurso por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República de Botsuana, 
Festus Mogae.  Gaborone, Botsuana, 11 de fevereiro de 2006.

581 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da Nigéria, Olosegum Obasanjo. Abuja, 
Nigéria, 11 de abril de 2005.

582 Discurso por ocasião do almoço oferecido à Sua Majestade Mohammed VI, Rei do Mar-
rocos. Palácio do Itamaraty, Brasília, 26 de novembro de 2004.
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mover as melhorias sociais e regionais, removendo obstáculos que ainda 
retardam nosso progresso rumo ao bem-estar coletivo”. 583

O ambiente democrático e o compromisso com o desenvolvi-
mento, tal como conceituado por Amartya Sen, ou seja, a ampliação das 
liberdades substantivas que se conectam entre si,584 são circunstâncias 
ou condicionantes novos, tanto no Brasil, quanto em grande parte do 
continente africano, quando comparados os anos do Governo Lula a ou-
tros períodos em que a África também foi apontada como prioridade da 
política externa brasileira, em particular na década de 1970. No século 
XXI, as democracias africanas, algumas bastante recentes e em fase de 
consolidação, priorizam, conforme constatou o Presidente, a agenda do 
desenvolvimento social e econômico, a fim de assegurar a seus cidadãos, 
por exemplo, os dividendos da paz, após décadas, muitas vezes, de guerra 
ou de regimes ditatoriais, ou de ambos, que comprometeram o desenvol-
vimento dos Estados africanos, de curta história independente. 

Perante tal constatação, o Presidente concluiu sua visita à Nigéria 
apontando as seguintes expectativas para o século XXI: “fortalecer a de-
mocracia, acreditar na paz e criar um modelo econômico de desenvolvi-
mento sustentável”. 585

Na visita do Presidente de Gana ao Brasil, em julho de 2006, por-
tanto quase já ao final de seu primeiro mandato, o Presidente Lula disse 
que seu Governo sempre “apostou na África”, pois confiou “nos ventos 
de renovação política que estão assentando as bases para um novo ciclo 
de estabilidade e desenvolvimento nesse continente irmão”.586 Compõem 
essa base, segundo o Presidente, o lançamento da Nepad, o trabalho da 
União Africana de combate à instabilidade política e militar “que por lon-
gos anos frustrou as expectativas de desenvolvimento do continente”.587 

583 Discurso por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República Argelina 
Democrática e Popular, Abdelaziz Bouteflika. Argel, Argélia, 9 de fevereiro de 2006.

584 Sen (1999, p.8) opõe a sua noção de desenvolvimento e seu foco nas liberdades humanas 
àquilo que entende serem “visões mais estreitas de desenvolvimento, tais como a iden-
tificação de desenvolvimento com o crescimento do PIB, ou com o crescimento da renda 
per capita, ou com industrialização, ou com avanço tecnológico ou com modernização 
social” (Idem, p.3).

585 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da Nigéria, Olosegum Obasanjo. Abuja, 
Nigéria, 11 de abril de 2005.

586 Discurso por ocasião da visita do Presidente de Gana, John Agyekum Kufuor. Brasília, 
10 de julho de 2006.

587 Discurso por ocasião da visita do Presidente de Gana, John Agyekum Kufuor. Brasília, 
10 de julho de 2006.
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Ao registrar essa aposta, o Presidente quis reafirmar a disposição 
do Brasil de ser parceiro da África em seu esforço democrático e de de-
senvolvimento. Assim se explicam as menções, em repetidas ocasiões, 
ao apoio brasileiro ao processo democrático e à garantia da estabilidade 
em países como a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no contexto da 
CPLP. Ou, sobretudo, a referência ao Brasil, como um país “engajado na 
articulação de coalizões internacionais para promover os interesses dos 
necessitados e marginalizados”.588

A ALIANÇA ESTRATÉGICA CONTRA A EXCLUSÃO 

Além de revelar um julgamento positivo acerca do compromis-
so democrático dos parceiros africanos, a necessidade estratégica de 
aproximação à África também aponta o entendimento de que o Brasil 
e a África buscam objetivos semelhantes, o que justificaria, portanto, 
a formação de alianças em torno de uma finalidade comum. Em suas 
viagens, o Presidente anunciou e consagrou, como objetivo comum de 
brasileiros e africanos, a luta contra a exclusão social – um tema inicial-
mente concebido como plataforma de governo em nível nacional, mas 
ao qual se decidiu atribuir projeção internacional mediante iniciativas 
diversas, tais como a realização, em Nova York, na sede das Nações 
Unidas, em 20 de setembro de 2004, da reunião de líderes mundiais 
para a “Ação contra a fome a a pobreza”, cujo documento final foi en-
dossado por mais de cem Chefes de Estado e de Governo. Dos 61 Che-
fes de Estado e de Governo que participaram da referida reunião, 25 
eram africanos. 

Nessa ocasião, o Presidente reiterou haver um objetivo comum, o 
combate à fome e à pobreza, que não é, todavia, “uma tarefa que os povos 
possam cumprir isoladamente”.589 Com vistas à adoção de políticas eco-
nômicas, no plano interno, “para a retomada sustentável do crescimento 
econômico,” e, no plano internacional, para “reduzir as profundas assi-
metrias da economia mundial, para equilibrar o relacionamento comer-
cial entre as nações e atenuar as pressões financeiras sobre os países em 

588 Discurso do Presidente da República por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente 
da República Argelina Democrática e Popular, Abdelaziz Bouteflika. Argel, Argélia, 9 de 
fevereiro de 2006.

589 Discurso na reunião de líderes mundiais para a “Ação contra a fome e a pobreza”, na 
sede da ONU, em Nova Iorque-EUA, 20 de setembro de 2004.
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desenvolvimento,” ela requer, como propôs o Presidente, a constituição 
de uma “vigorosa parceria global pela superação da pobreza”.590 

Na África, ou diante de autoridades africanas, o Presidente reite-
rou, numerosas vezes, essa mensagem e também a expressão que utilizou 
em seu primeiro pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Uni-
das (AGNU), por ocasião da abertura do debate geral de sua 58ª sessão 
– “É hora de chamar a paz pelo seu nome próprio: justiça social”.591 Ou 
ainda, que “A fome é hoje a principal arma de destruição em massa que 
ameaça a humanidade”.592 Ele insistiu em anunciar que “o princípio que 
nos move é o de que a miséria e a fome constituem um problema essen-
cialmente político”.593

Na sede da Liga dos Estados Árabes (LEA), no Cairo, em 9 de de-
zembro de 2003, o Presidente lembrou que “o caminho para a paz passa 
pelo diálogo e pela concertação,” mas sublinhou que “passa também pela 
eliminação da miséria e da fome, que são caldo de cultura para a violên-
cia e o terrorismo”.594 No mesmo tom, declarou, em Acra, que 

A persistência da fome e da pobreza constitui o maior 
obstáculo à construção de um futuro digno para nos-
sas sociedades. (...) A fome é consequência de perver-
sas estruturas econômicas e sociais. Mas ela deve ser 
tratada como um problema político. Fome e pobreza 
estão na origem de boa parte da violência que nos atin-
ge ou nos ameaça.595

Na Nigéria, o Presidente incluiu, entre suas expectativas para o sé-
culo atual, a possibilidade de “criar uma nova geografia comercial, uma 
nova geografia econômica, uma nova geografia social, e fazer com que a 
globalização chegue ao estômago de todos”.596 No Senegal, aos membros 

590 Idem.
591 Discurso na abertura da 58ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em 23 de setem-

bro de 2003.
592 Discurso proferido pelo Presidente Lula na sessão solene da Assembleia Nacional de 

Cabo Verde, em 29 de julho de 2004. 
593 Discurso na visita à sede da Liga dos Estados Árabes, Cairo-Egito, em 9 de dezembro de 

2003.
594 Ibidem.
595 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente de Gana, John Agyekum Kufour. Gana, 

Acra, 12 de abril de 2005.
596 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da Nigéria, Olosegum Obasanjo. Abuja, 

Nigéria, 11 de abril de 2005.
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da comunidade brasileira, explicou que fortalecer as relações com a Áfri-
ca significa “construir a possibilidade de transformar o século XXI num 
século de prosperidade para os países pobres”.597

Ao receber, em Brasília, o Presidente da Argélia, em maio de 2005, 
reconheceu que, a despeito dos avanços da agenda democrática no Brasil, 
persistem “graves formas de exclusão social”.598 Por essa razão, o Governo 
Lula seguia comprometido com o resgate “dessa enorme dívida social” e 
o Presidente, pessoalmente,599 vinha dedicando “especial atenção à neces-
sidade de combater a fome e a pobreza, inclusive no plano mundial”.600 A 
forma de o fazer, explicou, tem sido buscar “dar maior visibilidade a esses 
problemas na agenda internacional, conforme o espírito da Declaração 
de Nova York, adotada em setembro de 2004, com o endosso de mais de 
cem países”.601 Ou ainda, pela obtenção do endosso africano a iniciativas 
associadas à identificação de mecanismos inovadores de financiamento 
do desenvolvimento. Nesse contexto, registre-se, por exemplo, o pedido 
do Presidente Lula de apoio ao governo da República de Cameroun a 
“propostas concretas para arrecadar recursos para o financiamento do 
desenvolvimento”.602 

Subjacente ao entendimento de que o Brasil e a África comparti-
lham um objetivo comum, e podem, portanto, ser aliados estratégicos 
em torno da luta contra a exclusão social, estaria a premissa de que, em 
um continente afligido por conflitos armados, por vezes de forma endê-
mica, e pela pobreza crônica, a despeito da abundância de recursos natu-
rais, o apelo do Presidente brasileiro pela paz por meio da justiça social 
e ainda pelo tratamento político para as questões da fome e miséria seria 
acolhido favoravelmente. 

597 Discurso no encontro com a comunidade brasileira residente no Senegal. Dacar, Senegal, 
14 de abril de 2005.

598 Discurso em almoço oferecido ao Senhor Abdelaziz Bouteflika, Presidente da República 
Argelina Democrática e Popular. Palácio Itamaraty, 12 de maio de 2005.

599 Em discurso proferido em 18 de agosto de 2005, por ocasião da visita a Brasília do Presi-
dente de São Tomé e Príncipe, o Presidente Lula reiterou esse mesmo objetivo da agen-
da internacional de seu governo ao afirmar que “Empenhei-me, desde o início do meu 
mandato, em sensibilizar a comunidade internacional para o combate ao principal fator 
de desagregação dos nossos tempos: a fome e a miséria”.

600 Discurso em almoço oferecido ao Senhor Abdelaziz Bouteflika, Presidente da República 
Argelina Democrática e Popular. Palácio Itamaraty, 12 de maio de 2005.

601 Idem.
602 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da República de Cameroun, Paul Biya. 

Iaundê, República de Cameroun, 10 de abril de 2005.
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Igualmente positiva deveria ser, segundo as palavras do Presiden-
te, o acolhimento da proposta de transposição do modelo de desenvolvi-
mento brasileiro e das políticas nacionais de combate à fome e à pobreza 
para terceiros países na África. O tema era frequente no início do Go-
verno Lula, mas acabou por desaparecer do discurso oficial, na medi-
da em que, no Brasil, o Programa Fome Zero foi substituído por outras 
iniciativas, que deixaram, todavia, de ser incluídas sistematicamente nos 
discursos. De qualquer forma, nos primeiros dois anos do Governo Lula, 
é possível reconhecer a percepção de que haveria um modelo nacional 
de políticas econômicas e sociais a exportar com vistas a combater a ex-
clusão social. 

Na viagem a Angola, por exemplo, em novembro de 2003, o Pre-
sidente defendeu textualmente “um modelo de crescimento econômi-
co, indutor de transformações sociais,”603 capaz de ser replicado e, como 
tal, importante para o fortalecimento dos laços de cooperação bilateral. 
Disse ser preciso “apresentar-se, dar divulgação ao modelo e propor sua 
expansão para aplicação em outros países”.604 

No mesmo sentido, mencionou, em Cabo Verde, em julho de 
2004, que, ao assumir a Presidência, fixou como meta de governo “a bus-
ca de um modelo de desenvolvimento capaz de conciliar crescimento 
econômico sustentável e inclusão social”.605 Enfatizou que a prioridade 
é o crescimento do PIB, assim como o resgate “da imensa dívida social 
do país”.606 Essa é uma mensagem, disse ele, que vinha levando a todos 
os países, porque “não se pode relegar a segundo plano o flagelo da es-
cassez e da pobreza, que aflige mais de um bilhão de pessoas em todo o 
mundo”.607 A prioridade, portanto, é a “construção de uma ordem mun-
dial mais justa e democrática”,608 a ser entendida como paráfrase da luta 
contra a exclusão social. 

603 Discurso por ocasião do “Encontro Empresarial Brasil-Angola: Comércio e Investimen-
tos”. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 2003.

604 Idem.
605 Discurso na sessão solene da Assembleia Nacional, por ocasião da visita oficial a Cabo 

Verde. Praia, Cabo Verde, 29 de julho de 2004.
606 Idem.
607 Ibidem.
608 Ib.
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A AÇÃO CONJUNTA NO PLANO MULTILATERAL

Qualificados os interlocutores e identificados os objetivos que in-
tegram a percepção de uma necessidade estratégica de aproximação à 
África, é preciso reconhecer ainda os mecanismos que, segundo o Presi-
dente, seriam capazes de assegurar a inclusão social.

Em Moçambique, em novembro de 2003, o Presidente anunciou, 
a propósito, a disposição brasileira para a construção de parcerias e a 
ausência de vocação hegemônica, pois “queremos trabalhar juntos para 
a construção de uma política internacional equânime, para organismos 
multilaterais e democráticos, para que tenhamos igualdade de oportu-
nidades”.609 Em 8 de dezembro de 2003, no Egito, país que também é 
membro do G20,610 o Presidente recomendou trabalho conjunto com o 

(...) objetivo de aumentar os fluxos de comércio e in-
vestimentos entre os países do Sul, de forma a criar 
uma nova geografia econômico-comercial do mundo. 
Uma geografia que não despreze as relações com o 
mundo desenvolvido, mas que crie um equilíbrio justo 
de forças, interesses e benefícios para todos.611

Ainda nessa escala, o Presidente justificou a sua viagem a cinco 
países árabes, dentre os quais, Egito e Líbia, na África, com a intenção de 
“contribuir para uma mudança efetiva nos padrões de relacionamento 
econômico-comercial que prevalecem até hoje”.612 

No Gabão, em 27 de julho de 2004, reiterou que o aprofundamen-
to das relações do Brasil com a África, 

(...) além de um dever moral é uma necessidade es-
tratégica. A ordem econômica mundial apresenta di-
ficuldades e desafios que só poderão ser superados 
por meio da aproximação solidária dos países em de-
senvolvimento. Quando articulamos nossas posições, 
nossa capacidade de influir sobre as decisões interna-
cionais é enorme.613

609 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente de Moçambique, Palácio da Ponta Verme-
lha. Maputo, Moçambique, 5 de novembro de 2003.

610 O G-20 é um grupo negociador, criado em 20 de agosto de 2003, no contexto das nego-
ciações agrícolas da Rodada de Doha, da OMC, cuja coordenação sempre coube ao Brasil. 

611 Discurso no Seminário Empresarial Brasil-Egito, no Cairo. Egito, em 8 de dezembro de 2003.
612 Idem.
613 Discurso por ocasião do jantar de gala oferecido pelo Presidente Omar Bongo. Libreville, 

Gabão, 27 de julho de 2004.
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Nos discursos na África e nos contatos com interlocutores e ho-
mólogos africanos, teve-se logo a impressão, desde o princípio do Gover-
no Lula, de que a percepção da necessidade estratégica de aproximação à 
África estava diretamente relacionada ao contexto multilateral e à refor-
ma de suas principais instituições. A parceria com os africanos foi apre-
sentada como modalidade de ação internacional que poderia viabilizar 
mudanças no sistema internacional, destinadas a assegurar a realização 
dos interesses do Brasil e de outros PEDs.

Esse parecia o propósito, por exemplo, do convite do Presidente 
Lula ao Rei do Marrocos, para que os dois países continuassem a traba-
lhar juntos “para que os foros multilaterais sejam mais representativos da 
nova geografia econômica e política internacional”. 614 

Também é a razão para que reiterasse, ao Presidente da Namíbia, 
em 21 de junho de 2004, a necessidade de edificação de uma nova 
geografia comercial, tal como já fizera por ocasião do discurso na XI 
UNCTAD.615 Registrou, a propósito, suas expectativas positivas com 
relação a possíveis avanços na nova rodada de negociações do SGPC. 

Ainda diante do Rei do Marrocos, reconheceu que, na OMC, “a 
parceria entre o G-20 e o Grupo Africano busca eliminar as distorções 
comerciais que penalizam os países mais pobres”.616 Ao Presidente José 
Eduardo dos Santos, em 3 de maio de 2005, disse:

Juntamos forças contra as iniquidades provocadas por 
políticas protecionistas dos países desenvolvidos. (...) 
Cada vitória nossa nos foros multilaterais é a vitória 
da competência e da determinação dos pequenos pro-
dutores agrícolas que sustentam a economia de muitos 
países mais pobres.617

Na recepção oferecida ao Presidente do Congo, em 13 
de junho de 2005, o Presidente Lula defendeu coorde-
nação nas negociações da Rodada de Doha para que 

614 Discurso por ocasião do almoço oferecido à Sua Majestade Mohammed VI, Rei do Mar-
rocos. Palácio do Itamaraty, Brasília, 26 de novembro de 2004.

615 A XI UNCTAD realizou-se em São Paulo, de 13 a 18 de junho de 2004.
616 Discurso por ocasião do almoço oferecido à Sua Majestade Mohammed VI, Rei do Mar-

rocos. Palácio do Itamaraty, Brasília, 26 de novembro de 2004.
617 Discurso na cerimônia de assinatura de atos durante visita do Presidente de Angola, José 

Eduardo dos Santos. Brasília, em 3 de maio de 2005.
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“o comércio se converta em instrumento eficaz de pro-
moção do desenvolvimento econômico”.618

Só mesmo na visita à Namíbia, país com o qual o Brasil desenvol-
ve, desde a década de 1990, um programa de cooperação na área naval, 
a noção de estratégia apareceu vinculada a uma parceria, “cuja moldura 
seja uma zona de paz e cooperação do Atlântico Sul a serviço de políticas 
mais eficazes nos domínios ambiental, de defesa e de transportes”.619

Também nesse caso, ela estendeu-se, de qualquer forma, para o 
campo mais estrito do desenvolvimento socioeconômico, pois, como 
explicou o Presidente, entre os objetivos da parceria e associação com 
aquele país, estaria o esforço conjunto 

(...) em direção ao desenvolvimento com justiça social, 
em ambiente internacional mais equitativo e demo-
crático. (...) Nossos esforços não se esgotam na esfe-
ra bilateral e inter-regional. Precisamos cooperar nos 
organismos multilaterais, tornando-os mais legítimos 
e representativos, sensibilizando-os para as carências 
dos menos favorecidos. Este é o nosso desafio na Or-
ganização Mundial do Comércio.620

Na Assembleia Nacional de Angola, o Presidente Lula afirmou que 
“uma parceria privilegiada com Angola é um interesse estratégico do 
Brasil. O imenso desafio de promover a inclusão social nos aproxima”.621 
Em Moçambique, disse que o Brasil teria que “escolher parceiros que 
tenham [tivessem] as mesmas condições, similares às nossas, como, por 
exemplo, a África do Sul, a Índia e a Rússia. (...) parceiros capazes de, 
na hora, se juntar, como foi feito em Cancún, com o G22”.622

Em território sul-africano, o Presidente explicou que “alcançare-
mos as transformações [nas relações internacionais] se houver diálogo 

618 Brinde por ocasião do almoço oferecido ao Presidente da República do Congo, Denis 
Sassou Nguesso. Brasília, 13 de junho de 2005. 

619 Discurso por ocasião do jantar oferecido pelo Presidente da República da Namíbia, Sam 
Nujoma. Windhoek, Namíbia, 6 de novembro de 2003.

620 Discurso por ocasião do jantar oferecido pelo Presidente da República da Namíbia, Sam 
Nujoma. Windhoek, Namíbia, 6 de novembro de 2003.

621 Discurso na Assembleia Nacional de Angola. Luanda, Angola, em 3 de novembro de 
2003.

622 Discurso na visita ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB). Maputo, Moçambique, em 4 
de novembro de 2003. 
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e uma parceria estratégica Sul-Sul”.623 Lembrou, a propósito, as vitórias 
com a flexibilização do regime de patentes para medicamentos e defen-
deu uma parceria voltada para a construção de “uma arquitetura finan-
ceira e comercial global previsível e transparente”.624 

Em coletiva de imprensa, ainda na África do Sul, o Presidente Lula 
anunciou querer 

(...) uma relação estratégica com a África do Sul, com 
os países em desenvolvimento, com toda a África e 
com a América do Sul. O Brasil quer estabelecer políti-
ca estratégica com a China, com a Índia, com a Rússia, 
com o México, porque já temos o Mercosul na Amé-
rica do Sul. E essa política estratégica que queremos 
fazer é para garantir que os nossos países possam, na 
OMC, ter igualdade de oportunidades para que seus 
produtos possam transitar com a mesma equidade 
com que transitam produtos dos países ricos.625

Na visita a Cabo Verde, em julho de 2004, o Presidente explicou 
que o G20 e o G90626 foram criados porque “acreditamos que a união 
dos países em desenvolvimento é a chave para o sucesso da Rodada de 
Doha”.627 Ele insistiu, ademais, que a “coordenação de esforços entre paí-
ses em desenvolvimento deve ser ainda mais ambiciosa”,628 na luta contra 
os subsídios e outras práticas protecionistas, e saudou os resultados do 
painel da OMC que, em benefício do Brasil e, indiretamente, também 
dos países africanos exportadores de algodão, decidiu contra os subsí-
dios norte-americanos.629 Afirmou, na ocasião, que o Brasil “vem lutando 
para que os benefícios do livre-comércio cheguem a todos. Sobretudo aos 

623 Discurso do Presidente da República no jantar oferecido em sua homenagem pelo Presi-
dente Thabo Mbeki.  Pretória, África do Sul, 7 de novembro de 2003.

624 Idem.
625 Palavras no início da Conferência Conjunta de Imprensa. Pretória, África do sul, 8 de 

novembro de 2003.
626 O G-90 reúne outros grupos de países em desenvolvimento participantes das nego-

ciações da OMC sobre a Rodada de Doha. 
627 Discurso na sessão solene da Assembleia Nacional, por ocasião da visita oficial a Cabo 

Verde. Praia, Cabo Verde, 29 de julho de 2004.
628 Idem.
629 Em março de 2005, o Órgão de Apelação da OMC decidiu em favor do Brasil no caso dos 

subsídios concedidos pelo Governo norte-americano aos produtores de algodão do país.  
Em abril, a vitória brasileira foi contra as subvenções concedidas pela União Europeia 
aos produtores de açúcar. 
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pequenos produtores agrícolas competitivos dos países mais pobres, pre-
judicados por práticas comerciais injustas e, muitas vezes, hipócritas”.630

Percebe-se, portanto, nas intervenções apresentadas, a nítida ên-
fase nas proclamações, convites e recomendações pela conjugação de es-
forços no âmbito da OMC e, em particular, das negociações da Rodada 
de Doha. Entende-se que tal parceria seria possível devido ao fato de o 
Brasil e os países africanos serem países em desenvolvimento à espera 
dos resultados que poderão advir da Rodada para a promoção efetiva do 
desenvolvimento. 

Daí o convite que o Presidente dirigiu, em Windhoek, a autorida-
des e ao povo da Namíbia para “juntar forças com meu país nessa luta 
pela paz e pelo desenvolvimento, dentro e fora de nossas fronteiras”.631 
Ou ainda, sua afirmação de que dessa “coesão e determinação (…) de-
pende a própria credibilidade da Organização e as chances de se adotar 
um regime internacional de comércio justo e equitativo, que dê aos PEDs 
o direito de competir e a seus cidadãos o direito de sonhar com uma vida 
melhor”.632

Na capital do Cameroun, esclareceu que “o comércio internacional 
pode ajudar a erradicar a pobreza e a fome”.633 

Essas palavras, que fazem referência, basicamente, ao tema do co-
mércio internacional e às negociações internacionais no âmbito da OMC, 
expressam, na visão do Chefe de Estado, a percepção da oportunidade de 
ganhos para os PEDs, desde que construam parcerias estratégicas orien-
tadas objetivamente para a reforma dos organismos multilaterais. Como 
frisara em São Tomé e Príncipe, será a “nossa capacidade de articulação 
nos organismos internacionais” e a consequente “valorização do multi-
lateralismo” que permitirão ao Brasil, e também aos países africanos, a 
constituição de “uma nova aliança mundial contra a exclusão social”.634 

630 Discurso na sessão solene da Assembleia Nacional, por ocasião da visita oficial a Cabo 
Verde. Praia, Cabo Verde, 29 de julho de 2004.

631 Discurso por ocasião do jantar oferecido pelo Presidente da República da Namíbia, Sam 
Nujoma. Windhoek, Namíbia, 6 de novembro de 2003.

632 Idem.
633 Discurso no jantar oferecido pelo Presidente da República de Cameroun, Paul Biya. 

Iaundê, República de Cameroun, 10 de abril de 2005.
634 Discurso proferido por ocasião do almoço oferecido pelo Presidente da República 

Democrática de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, 2 de novembro de 2003.
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O estabelecimento de parcerias e coligações, como o G20, mas, 
neste caso, com o conjunto dos países africanos, corresponderia ao me-
canismo a implementar com o objetivo de buscar assegurar a inclusão 
social. A coerência do discurso oficial com relação à África, em particu-
lar sua justificativa em torno da necessidade estratégica de aproximação 
ao continente, repousa na constante reafirmação desse objetivo último, à 
qual se somaria a ativa liderança brasileira no G20. As parcerias e as re-
formas institucionais não seriam, portanto, objetivos em si mesmo, mas 
sim os mecanismos que permitiriam antecipar resultados positivos no 
sentido da inclusão social. 

Nesses termos, a luta contra a exclusão corresponde, em essência, 
ao conteúdo ou objetivo da parceria estratégica, cuja materialização se dá 
por meio do reforço do multilateralismo e da articulação dos PEDs nos 
organismos internacionais. A luta contra a exclusão social é, portanto, a 
outra face do conceito de necessidade estratégica de aproximação à Áfri-
ca. A primeira foi cunhada com a proposta de construção de parcerias, 
enquanto esta revela seu conteúdo ou objetivo.

A REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA  
À MARGEM DA VISÃO ESTRATÉGICA

Os múltiplos excertos de discursos presidenciais citados deverão 
ter servido para demonstrar essa afirmação – a reforma do CSNU não é 
parte da visão estratégica de aproximação à África. Ela é particularmente 
relevante quando, no contexto desses discursos, passa-se da análise dos 
pronunciamentos acerca das reformas na área do comércio internacional 
para a interpretação das referências à reforma das Nações Unidas, espe-
cialmente do Conselho de Segurança.

Se os discursos presidenciais, ao longo dos quatro anos, instavam, 
de modo incisivo, a coesão e organização dos PEDs em torno da agenda 
de reformas do sistema internacional de comércio,635 e também a pro-
moção de iniciativas voltadas para a luta contra a fome e a pobreza, já ao 
tema da reforma das Nações Unidas e do CSNU, em particular, não se 
atribuiu igual ênfase. Trata-se de apreciação empírica, ainda que sem tes-

635 Em Trípoli, na Líbia, em 10/12/2003, perante empresários brasileiros e líbios, o Presi-
dente lembrou estar constantemente afirmando a “importância de os países em desen-
volvimento adotarem estreita coordenação nas negociações internacionais” de comércio, 
citando, como exemplo, o trabalho do G 20. 
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tado rigor metodológico, baseada na análise do espaço dedicado a cada 
um dos temas nas intervenções do Presidente636 e das respectivas formas 
de argumentação em seu favor. Enquanto o tema da reforma do comér-
cio internacional é uma referência constante no período 2003-2006, a 
questão da reforma do CSNU começa a ser elaborada apenas no ano de 
2004 e ganha densidade ao longo de 2005. O tema da reforma do CSNU 
não foi nenhuma vez mencionado, por exemplo, em 6637 dos 17 países 
africanos visitados pelo Presidente da República e em 2 das 13 vezes que 
recepcionou Chefes de Estado africanos no Brasil. Já as negociações no 
âmbito da OMC foram sempre mencionadas, exceto uma única vez, na 
visita a Brasília, em 2006, do Chefe de Estado de Gana, quando estavam 
interrompidas as negociações da Rodada de Doha.

Não obstante, mais significativa do que os indicadores quantitati-
vos relativos à questão da reforma das instituições onusianas seja, talvez, 
a constatação de que, no tocante a tal reforma, o que se registra, essen-
cialmente, são referências gerais sobre a necessidade de proceder-se à 
reforma e os agradecimentos de praxe aos apoios declarados à aspiração 
brasileira de obter um assento como membro permanente em um Con-
selho de Segurança ampliado.

Na primeira viagem à África, em novembro de 2003, o tema da 
reforma do CSNU aparece apenas 3 vezes, em um total de 14 discursos. 
São menções em que o Presidente agradece o apoio angolano à candida-
tura brasileira, dispõe-se a compartilhar, com a Namíbia, opiniões sobre 
a reforma das Nações Unidas e defende, na África do Sul, uma reforma 
que torne o CSNU mais representativo e legítimo. 

Na segunda viagem, à Líbia e ao Egito, em dezembro de 2003, não 
há referências à reforma das Nações Unidas. Na terceira viagem, a apenas 
3 países, em julho de 2004, o Presidente, no Gabão e em Cabo Verde, 
disse que o Brasil defendia a reforma e a participação dos PEDs em um 

636 Uma contagem meramente indicativa, sem testado rigor metodológico, dos 53 discursos 
proferidos pelo Presidente Lula, em eventos da agenda exclusivamente bilateral, em 
visitas realizadas à África ou em recepções a autoridades africanas em Brasília, durante 
o período de 2003 a 2006, mostra que do total de 1.212 parágrafos, 70 dizem respeito à 
reforma da Organização Mundial do Comércio e das regras do comércio mundial, en-
quanto 51 deles referem-se à reforma das Nações Unidas e, em particular, à reforma do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

637 São Tomé e Príncipe e Moçambique, em novembro de 2003; Líbia e Egito, em dezembro 
de 2003; Guiné-Bissau, em abril de 2004; e Benin, em fevereiro de 2006. 
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CSNU alargado. Novamente agradeceu os apoios à pretensão brasileira 
de vir a ocupar assento permanente nesse órgão. 

Na quarta viagem, em abril de 2005, observa-se a ênfase tanto no 
tema da reforma, quanto da urgência de uma ação por parte dos estados-
-membros das Nações Unidas, à luz do calendário estabelecido pelo Se-
cretário-Geral daquela organização. Os pronunciamentos presidenciais 
refletiam os desenvolvimentos sobre a posição africana no tocante à re-
forma do CSNU, uma vez que o Presidente passou a saudar a decisão da 
UA de defender maior presença de PEDs como membros permanentes 
do CSNU, em particular a África. Ao mesmo tempo, passou a anunciar 
que o Brasil defenderia e apoiaria o pleito africano, posto haver conver-
gência nas posições apresentadas pelo G4638 e pela UA. Nessas visitas, o 
Presidente também associou o princípio da democracia vigente na região 
ocidental da África à expansão da democracia e do exercício da partici-
pação democrática nas instituições multilaterais. 

Na quinta viagem, em fevereiro de 2006, as abordagens sobre o 
tema são discretas. Na Argélia, o Presidente defendeu esforços conjun-
tos para assegurar participação mais igualitária dos PEDs em fóruns das 
Nações Unidas, e, em Botsuana, registrou a presença do país entre os 
C-10639 e agradeceu o apoio às aspirações brasileiras.

Comparativamente aos temas do comércio internacional e da luta 
contra a fome e a pobreza, não se identifica, portanto, no tocante à ques-
tão da reforma das Nações Unidas e do CSNU, a repetição enfática dos 
argumentos que recomendariam uma reforma daquele órgão ou ainda a 
indicação dos eventuais benefícios comuns que dela adviriam. Tampou-
co há palavras de encorajamento a uma parceria, nesse domínio, entre 
o Brasil e a África. Uma única vez, quando da visita do Presidente da 
Gâmbia ao Brasil, em 9 de agosto de 2005, o Presidente disse considerar 
“possível e necessária”640 a convergência de posições defendidas pela UA 
e pelo G-4. Na ocasião, ele sublinhou que as posições do G-4 e da UA so-

638 Grupo composto pela Alemanha, Brasil, Índia e Japão que defendem a reforma do 
CSNU e vagas, como membros permanentes, em um CSNU ampliado. Sobre o tema, 
vide capítulo 8.

639 O C 10 foi um grupo criado pela Cúpula da UA para seguir negociando com a comuni-
dade internacional a proposta africana de reforma do CSNU.

640 Discurso por ocasião da visita oficial do presidente da República da Gâmbia, Yahya 
Jammeh, ao Brasil, em  09 de agosto de 2005.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   174 14/05/2019   01:03



175

bre a reforma do CSNU refletiam a “convicção de que a participação de 
países em desenvolvimento como membros permanentes no Conselho 
de Segurança é inadiável”.641 

Propriamente sobre os argumentos em favor da reforma do CSNU, 
há referências à necessidade da presença dos PEDs, entre os quais asiá-
ticos, africanos e latino-americanos, em um CSNU alargado, a fim de 
assegurar-lhes representatividade e legitimidade. 

Em visita à Nigéria, em julho de 2005, o Presidente Lula mencio-
nou, por exemplo, o empenho de ambos os países na reforma das Nações 
Unidas e do Conselho de Segurança, com o propósito de torná-lo mais 
democrático, representativo e legítimo, o que seria possível mediante a 
inclusão de PEDs como membros permanentes. Nesse sentido, anunciou 
que o Brasil continuaria a defender a presença da África em um CSNU 
ampliado; e, na visita do Presidente nigeriano a Brasília, em setembro 
do mesmo ano, afirmou que ambos os países estavam prontos a assumir 
maiores responsabilidades na promoção da paz internacional.

O Presidente assinalou igualmente a importância de replicar, tam-
bém no CSNU, os padrões de democracia seguidos no âmbito nacional; 
de acabar com a exclusão da África; de renovar as instituições interna-
cionais dedicadas à questão da paz para que reflitam as realidades atuais, 
e de fortalecer as Nações Unidas e o multilateralismo. 

Ao contrário do que fez no discurso na sede da LEA, quando, so-
bre o tema da reforma do Conselho, associou o problema do Oriente 
Médio e da Palestina ao papel do Conselho de Segurança na busca de so-
luções para esse problema, e a posição brasileira em defesa das posições 
de interesse dos árabes nas vezes em que teve assento não permanente no 
órgão,642 nos discursos perante autoridades africanas, o Presidente nunca 
fez comentários sobre a agenda africana no Conselho ou sobre o papel 
desse órgão das Nações Unidas na promoção da paz na África, tampou-

641 Discurso por ocasião da visita oficial do presidente da República da Gâmbia, Yahya 
Jammeh, ao Brasil, em  09 de agosto de 2005.

642 Na visita à sede da Liga dos Estados Árabes, em 9/12/2003, no contexto de sua primei-
ra viagem a países árabes, dentre os quais, dois africanos (Egito e Líbia), o Presidente 
explicou que “a ampliação do CSNU é necessária para que este órgão possa representar, 
de modo mais expressivo, as posições dos países em desenvolvimento”. Na ocasião, 
reiterou as posições do Brasil sobre os conflitos no Oriente Médio, comprometendo-se a 
continuar defendendo posição a favor da paz com justiça na região, no biênio 2004-2005, 
quando o país ocuparia assento não permanente no CSNU.
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co sobre as posições adotadas pelo Brasil no tocante aos itens relativos à 
África incluídos na agenda do CSNU.

Ademais, nota-se a ausência de um discurso que, como no caso 
das reformas da “geografia econômica e comercial”, revele a mesma coe-
rência construída em torno da justificativa de uma necessidade estraté-
gica de aproximação à África, onde as parcerias com os países africanos 
em torno das negociações na OMC são apresentadas como mecanismo 
recomendável para que se vença a luta contra a exclusão social. 

Como estratégica diplomática, a opção pela omissão pode ser en-
tendida como prudência ou mesmo cortesia, tendo em conta, por exem-
plo, o descrédito do CSNU junto ao público africano após sua omissão 
no caso do genocídio em Ruanda, em 1994, ou sua ineficácia no trata-
mento satisfatório dos conflitos no continente,643 ou, ainda, o conheci-
do debate intracontinental acerca do tema da reforma do CSNU. Tanto 
assim que, ao recepcionar, em Brasília, o Rei do Marrocos, o Presidente 
esclareceu a posição brasileira, a favor de assentos permanentes para os 
PEDs da Ásia, África e América Latina, anunciando, ao mesmo tempo, 
que via com bons olhos a presença de um país africano e de um país 
árabe no Conselho.

Ao longo do período 2003-2006, os discursos presidenciais diante 
de interlocutores africanos refletiram a evolução da posição da UA sobre 
a matéria, e, consequentemente, o empenho brasileiro em reiterar a con-
vergência de interesses entre o G4 e o grupo de países africanos. Mas eles 
também demonstraram que as premissas embutidas no discurso presi-
dencial acerca da necessidade estratégica de aproximação à África, mais 
especificamente, a convergência de objetivos orientados para o fim da 
exclusão social, não haviam sido concebidas com o intuito de autorizar 
uma associação entre a inclusão social e a reforma do CSNU, ainda que 
sejam incisivamente repetidas no que diz respeito às reformas do sistema 
internacional do comércio. Sendo assim, o que se pode afirmar é que a 
justificativa de uma necessidade estratégica de aproximação à África não 
incorpora, ao menos na forma como elaborados os discursos presiden-
ciais, a reforma do Conselho de Segurança. 

643 A propósito do tema, recomenda-se o artigo Measuring UN Security Council Action 
and Inaction in the 1990s. Lessons for Africa. De Virgil Hawkins, publicado na African 
Security Review, do Institute of Security Studies, Pretória, v. 12, n. 2, 2003. 
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O padrão dos discursos presidenciais, no que diz respeito ao tra-
tamento das questões que envolvem a OMC, foi sempre mais apologéti-
co e contundente, tanto na indicação de possíveis resultados esperados, 
quanto na sugestão de estratégias de ação mais apropriadas. 

Com menos palavras e menor ênfase dedicada à questão da re-
forma do CSNU, o Presidente indicou que, se o desenvolvimento so-
cioeconômico, o acesso a mercados e a revisão das regras de comércio 
internacional podem, conforme suas premissas, interessar diretamente 
aos interlocutores africanos e converter-se em pilar de sustentação das 
relações do Brasil com a África, o alargamento do CSNU é tema mais 
delicado, quiça também o mais distanciado dos interesses imediatos de 
parte expressiva dos países africanos, e não necessariamente fundamen-
tal para a aproximação do Brasil à África. 

***
Antes de concluir este capítulo, sublinhe-se apenas que os comen-

tários precedentes, embora recomendem, para efeitos analíticos, a ex-
clusão da reforma do CSNU da concepção de necessidade estratégica de 
aproximação à África, tal como anunciada nos discursos presidenciais, 
eles não retiram densidade a esse item da agenda de conversações entre 
o Brasil e seus parceiros africanos. Como se verá no capítulo 8, a reforma 
do CSNU, entre outros temas, figurou, com inegável frequência, quer nos 
debates multilaterais, quer na agenda bilateral com interlocutores afri-
canos. Recomenda-se, assim, apenas excluí-lo do conjunto de temas ou 
pilares que, conforme proposta metodológica seguida ao longo deste ca-
pítulo, dão sustentação à política africana do Governo Lula para a África.

Os discursos presidenciais, ao serem analisados como procedi-
mento explicativo da política externa do Brasil para a África, traduzem, 
como visto, uma percepção complexa sobre as realidades brasileira e 
africana, ao mesmo tempo em que oferecem nítida orientação para a ati-
vidade diplomática brasileira.
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6 

As relações Brasil-África:  
Uma estrutura de  

pilares e eixos 

No capítulo anterior, foram apresentados os pilares da política ex-
terna do Brasil para a África. A fim de prosseguir com sua apresentação 
e análise, no período 2003-2006, propõe-se, neste capítulo, a idealização 
de uma estrutura analítica imaginária composta por pilares e eixos. Os 
primeiros são fixos e, entendidos como elementos doutrinários, serviriam 
para dar sustentação à política africana do Brasil. Já os eixos, divididos 
em bilaterais e multilaterais, conforme digam respeito à agenda bilateral 
ou multilateral, respectivamente, comportariam o movimento e a dinâ-
mica dessa mesma política, na medida em que sobre eles girariam ou se 
desenvolveriam as relações do Brasil com os países africanos. Exemplos 
de eixos bilaterais e multilaterais seriam as relações políticas e relações co-
merciais bilaterais, ou ainda as relações de cooperação, no primeiro caso, 
e as relações no âmbito das Nações Unidas e da OMC, no segundo.

O mais importante nessa estrutura imaginária deve ser a noção de 
pilares fixos, estabelecidos, como visto no capítulo anterior, pelo Presi-
dente da República, contraposta à ideia de eixos em atividade, em torno 
dos quais múltiplos agentes planejaram e implementaram as iniciativas 
que compõem o repertório da política africana do Brasil, durante o citado 
período, adaptando-as às circunstâncias e condicionalismos de natureza 
interna e internacional. Sobressai, assim, o papel dos múltiplos agentes, 
por serem os responsáveis pela construção e implementação da agen-
da das relações Brasil-África. Entre eles, figuraram diplomatas, agentes 
públicos e, cada vez mais, também a sociedade civil, cujos distintos seg-
mentos – empresários, intelectuais, artistas, estudantes, acadêmicos e a 
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Diáspora –,644 reconheceram, na prioridade conferida ao adensamento 
das relações com o continente africano, a possibilidade maior ou menor, 
conforme cada caso, de promoção de seus interesses e a consagração de 
valores que lhes são caros. 

Como consta do Comunicado à Imprensa sobre a primeira visi-
ta do Presidente da República à África: “Inspiram o relançamento e a 
revitalização da política africana do Brasil os interesses manifestos de 
múltiplos setores da sociedade brasileira, em especial a comunidade de 
afrodescendentes e de acadêmicos, que defendem o resgate e a promoção 
dos laços com a África”.645

O corolário dessa estrutura composta por dois elementos seria ne-
cessariamente o equilíbrio entre pilares e eixos, e entre cada um desses 
entre si. A projeção maior de um ou outro pilar, ou ainda de um ou outro 
eixo provocaria o desequilíbrio dessa estrutura. Foi isso, efetivamente, que 
se observou no período 2003-2006, em que o equilíbrio ideal entre os dife-
rentes pilares e eixos das relações Brasil-África esteve comprometido pelas 
distintas dinâmicas relativas a cada um dos eixos que conformam essas 
relações e, consequentemente, pelos diferentes resultados alcançados. 

Embora não se tenha buscado comprovar cientificamente a rela-
ção causal que o explica, tal descompasso poderia ser atribuído, aprio-
risticamente, tanto ao peso da tradição da agenda da política externa 
Brasil-África, que se impõe aos agentes do lado brasileiro, mas, de igual 
modo, também àqueles do lado africano, quanto ao tempo necessário 
para a adequação dos instrumentos da ação diplomática e da prática 
burocrática aos pilares prescritos para a sustentação da política africa-
na do Brasil. Dito de outra forma, o que se poderia sugerir e antecipar 
é que o desequilíbrio é decorrência, sobretudo, daquilo que é novo na 
lógica da aproximação à África, inclusive, em certa medida, sua própria 
prioridade, que pressupõe um incremento de iniciativas, assim como 

644 A Declaração de Abuja, adotada ao final da Cúpula Afras, em 30 de novembro de 2006, 
nos parágrafos 32 e 39 singulariza a Diáspora africana como parceiro e, portanto, ator, 
no processo de aproximação e construção de uma agenda comum entre as duas regiões. 
Em encontro com o Chanceler Celso Amorim, Alpha Konaré, Presidente da Comissão da 
UA, indicou, por sua vez, que “a diáspora representa um fenômeno com potencial para 
criar novas realidades sociopolíticas, que deve ser levada em consideração pelos países 
da UA na elaboração de suas estratégias para a África”. A diáspora, disse, é quase uma 
região africana e a “cooperação e interrelação entre a diáspora e os países africanos é 
essencial para o desenvolvimento da África” (Despacho telegráfico Adis Abeba 03/05 R)

645 Resenha de Política Exterior do Brasil, n. 93, 2º Semestre de 2003, p. 347.
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de resultados em áreas anteriormente estranhas à agenda diplomática, 
como, por exemplo, a questão racial. Afinal, como inscrito no Comu-
nicado à Imprensa citado, “o Brasil é a segunda maior nação negra do 
mundo, atrás da Nigéria, e o Governo está empenhado em refletir essa 
circunstância em sua atuação externa”.

Nesse sentido, para além do aspecto quantitativo referente aos resul-
tados esperados em razão da prioridade conferida às relações com a África, 
a novidade é especialmente qualitativa e diz respeito, como já se afirmou 
anteriormente, à vinculação entre o interno e o externo e, consequente-
mente, ao compromisso com uma ação diplomática que, além de pautar-se 
pela solidariedade e generosidade, deveria também poder contribuir para 
a luta contra o racismo e para a promoção da igualdade racial no Brasil. 

Outra novidade importante, ainda que não restrita ao domínio das 
relações com a África, diz respeito à disseminação, no plano internacional, 
dos modelos de desenvolvimento econômico e social aplicados pelo Brasil, 
no entendimento de que a luta contra a exclusão social seria um objeti-
vo comum, e também de que a propaganda e aplicação bem-sucedida do 
modelo brasileiro contribuiriam para sua consolidação no plano interno e, 
consequentemente, trariam benefícios para o País. O êxito na exportação 
do modelo brasileiro e os resultados positivos, no plano internacional, da 
luta contra a fome e a pobreza passaram, portanto, a ser parte integrante da 
noção de interesse nacional e, por essa razão, variável a ser levada em conta 
na definição da agenda de política externa. Como explicou o Ministro Cel-
so Amorim em Aula Magna no IRBr, em abril de 2003, tratava-se de divul-
gar e buscar reproduzir, no plano internacional, o combate à exclusão social 
por meio de políticas públicas que, à época, estavam associadas ao progra-
ma Fome Zero. O Fome Zero seria um projeto em prol da inclusão social, 
mas cuja mensagem seria preciso “também levar (...) ao plano global”.646 

O estudo da implementação da política africana do Brasil no pe-
ríodo 2003-2006 permite, assim, constatar, como se pretende demonstrar 
nos capítulos a seguir, que a adaptação à agenda diplomática dessas duas 
novas diretivas, tanto a busca de resultados em benefício da população 
afrodescendente, quanto a consagração, no plano internacional, do mo-
delo brasileiro de desenvolvimento, ambos via ações de política externa, 
veio exigir alterações no conjunto das modalidades de relacionamento 
com os países africanos. As dificuldades encontradas nesse processo de 

646 Resenha de Política Exterior do Brasil, n. 92, 1º Semestre de 2003, p. 82.
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atualização da agenda tradicional de relacionamento com a África teriam 
provocado o desequilíbrio constatado na execução da política africana 
do Brasil, em que os resultados na área comercial e política revelaram-se 
mais efetivos ou mais visíveis do que, por exemplo, aqueles no domínio 
da luta contra a exclusão social e contra o racismo. 

Prospectivamente, ou seja, tendo em conta a reeleição do Presi-
dente Lula para um novo mandato, no período 2007-2010, e a manu-
tenção da prioridade conferida à África pela política externa brasileira, 
bem como a promoção de um equilíbrio ideal entre pilares e eixos da 
política africana do Brasil, os agentes diplomáticos e demais atores an-
teriormente enumerados deveriam concentrar-se na plena compreensão 
e assimilação de todos os pilares de sustentação dessa política, a fim de 
assegurar que, como justificativas e premissas, objetivo e valores, tais pi-
lares possam estar refletidos, de maneira equilibrada, na implementação 
da agenda diplomática para a África. 

Seria igualmente recomendável esclarecer aos parceiros interna-
cionais, em particular os próprios africanos, o sentido desses novos pi-
lares e seu impacto sobre a agenda brasileira para a África. Sobretudo a 
vinculação entre a política externa para a África e a luta contra o racismo 
no Brasil e, principalmente, as formas de concretizar tal vinculação deve-
riam merecer atenção especial na ação didática da diplomacia brasileira, 
com a expectativa, de antemão, de que a reação africana seria amplamen-
te positiva, como fazem crer as referências elogiosas dos líderes africanos 
às medidas que o Presidente Lula adotou em defesa dos interesses da 
comunidade afrodescendente, somadas à importância que o continente 
africano passou a atribuir à Diáspora africana.647

647 Em seu relatório (Relatório Visita da Senhora Ministra Matilde Ribeiro a Angola, África 
do Sul e Moçambique. 27 de setembro a 5 de outubro de 2003. Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Presidência da República. Seppir) da primei-
ra viagem oficial do Presidente da República à África, da qual era parte da comitiva, a 
Ministra Matilde Ribeiro observa terem sido constantes, em Angola, “as congratulações 
ao atual governo brasileiro por este ter reconhecido a situação de discriminação racial 
sofrida pela população negra brasileira, da qual muitos angolanos, que nos visitam ou 
que aqui estudam, já foram vítimas. (...) Entretanto, questionaram a igualdade racial na 
representação diplomática”. O tema também consta do Comunicado Conjunto emitido 
por ocasião da visita do Presidente Lula à Nigéria, em abril de 2005, nos seguintes ter-
mos: “Par. 6. O Presidente da Nigéria demonstrou sua satisfação com a eficiência das 
políticas de promoção de igualdade racial que estão sendo implementadas no Brasil 
pelo Governo do Presidente Lula da Silva”. Em Gana, o Representante da Comunidade 
Ta Bom, de descendentes de negros brasileiros retornados à África, reconheceu também 
os esforços do Governo Lula para a promoção da igualdade racial no Brasil.
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***
A busca do equilíbrio ideal entre pilares e eixos convida à reno-

vação da prática diplomática, mediante a introdução de políticas e me-
canismos capazes de produzir resultados específicos que, por exemplo, 
por meio de políticas de discriminação positiva, favoreçam diretamente 
os afrodescendentes, ou, ainda, que assegurem a parceria insuspeita dos 
próprios africanos e o envolvimento de um número crescente de atores 
nacionais e internacionais na execução de uma ação global contra a po-
breza e a exclusão social.

Nos dois capítulos a seguir, o exame da implementação da política 
externa do Brasil para a África, no período 2003-2006, deverá permitir 
avaliar qual o equilíbrio alcançado pela diplomacia brasileira.
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7

Apresentação e análise  
dos eixos bilaterais

No período 2003-2006, alguns dos eixos consagrados pela prática 
diplomática brasileira, no caso, o diálogo político, a cooperação militar, 
a cooperação educacional e as relações comerciais, foram aqueles mais 
dinâmicos no conjunto das relações bilaterais Brasil-África. A esses ei-
xos propõe-se chamar de eixos tradicionais bilaterais. Menos dinâmicos, 
mas, certamente, muito importantes, porque refletiram a renovação da 
política africana do Brasil à luz de seus novos pilares, são os novos eixos 
bilaterais, que reúnem a assistência humanitária, a cooperação técnica, 
em particular aquela orientada para a luta contra a exclusão social, além 
da cooperação científica e tecnológica e as relações etnorraciais.

Com o intuito de buscar uma visão do conjunto e, portanto, do 
equilíbrio alcançado na implementação da política externa brasileira 
para a África no plano bilateral, apresenta-se cada um desses eixos em 
suas linhas gerais. Em vez de um inventário completo das iniciativas re-
gistradas e sua respectiva apreciação, o objeto de análise fica restrito aos 
novos mecanismos e políticas concebidos nesse período, assim como à 
indicação de seus principais resultados e, sobretudo, das possibilidades 
de atualização das práticas e instrumentos de que se serve a política afri-
cana do Brasil, à luz dos pilares identificados anteriormente. 

EIXOS TRADICIONAIS BILATERAIS

Os quatro eixos indicados, a seguir – o diálogo político, a coopera-
ção militar, a cooperação educacional e as relações comerciais -, reedita-
ram as práticas já consagradas pela diplomacia. Cada um deles, serviu-se 
dos instrumentos tradicionais, respectivamente, de aproximação políti-
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co-diplomática, no caso, a diplomacia presidencial, encontros bilaterais, 
realizações de comissões mistas e abertura de embaixadas; de promoção 
comercial, como missões empresariais; de cooperação educacional, por 
intermédio do Programa Estudante-Convênio (PEC); ou ainda, no cam-
po da cooperação militar, com a realização de visitas, intercâmbio de ofi-
ciais ou abertura de representações militares e venda de equipamentos. 

A esses instrumentos, foram acrescidos alguns novos mecanismos, 
como, por exemplo, a convocação da reunião de Cúpula África-América 
do Sul (Afras), a proposta de negociação de acordos comerciais entre 
o Mercosul e países ou grupos de países africanos, como a Argélia ou 
os países da CPLP, e o Programa Milton Santos para o Ensino Superior 
(Promisaes) para financiamento de estudantes africanos. Em dezembro 
de 2006, esses novos mecanismos ou eram ainda bastante recentes, como 
a Cúpula Afras, ou estavam em processo de implantação, como o Pro-
misaes, ou aguardavam ainda conclusão, como no caso das negociações 
no âmbito do Mercosul. Mesmo com resultados percebidos, por agora, 
principalmente no plano simbólico, esses novos mecanismos traduziram 
a disposição e determinação política por parte das autoridades brasilei-
ras, no sentido de ampliar e revigorar o relacionamento Brasil-África. 

Com os instrumentos tradicionais, buscou-se maximizar os divi-
dendos de uma agenda mais intensa de diálogo bilateral e de um progra-
ma mais agressivo de promoção das exportações brasileiras. Com a atri-
buição de recursos financeiros adicionais para apoio a alunos africanos e 
graças à excelência da instituição militar brasileira, tentou-se, igualmen-
te, responder à demanda africana na área de cooperação educacional e 
militar, respectivamente. 

Esses instrumentos poderão, todavia, ter chegado ao limite de sua 
eficácia, exigindo, doravante, a tentativa de superação de constrangimen-
tos estruturais, alguns deles já perfeitamente diagnosticados, e, ao mesmo 
tempo, a concorrência de novos instrumentos, que precisariam ainda ser 
concebidos e institucionalizados. Como afirmou o então Subsecretário-
-Geral da Subsecretaria-Geral para Assuntos Políticos II  para a África, 
Ásia/Oceania e Oriente Médio, Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho, os 
anos que se seguirão ao período 2003-2006 serão anos de implementação 
da agenda discutida e acordada nos primeiros quatro anos de governo.648

648 Entrevista concedida pelo então Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos II, SGAP II, 
Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho, em 22 de agosto de 2006.
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O DIÁLOGO POLÍTICO BILATERAL

Durante o primeiro Governo Lula, registrou-se um intenso ca-
lendário de visitas, missões e encontros entre autoridades brasileiras e 
africanas, em território brasileiro, africano ou à margem de reuniões in-
ternacionais,649 além de algumas importantes reuniões, dentre as quais 
o Fórum Brasil-África: política, cooperação e comércio, realizado na cida-
de de Fortaleza, Ceará, em junho de 2003, organizado pelo MRE e pelo 
Grupo dos Embaixadores Africanos em Brasília. Com uma agenda que 
privilegiava sobretudo os temas contemporâneos, o objetivo do Fórum 
era o de poder criar, logo no início do Governo, uma oportunidade “para 
um debate amplo e aberto sobre as relações entre o Brasil e a África e 
dessa forma oferecer uma contribuição para a política externa do Bra-
sil para aquele continente”.650 Também foram retomadas as reuniões de 
comissões mistas que haviam sido praticamente interrompidas desde o 
início da década de 1990.651 

Em resposta, os interlocutores africanos registraram sua satisfação 
com a ênfase que o Brasil passou a conferir às relações com a África652 e 
suas expectativas quanto à participação brasileira no fortalecimento das 
relações Sul-Sul. Mostraram-se, ademais, igualmente comprometidos 
com o adensamento das relações bilaterais, como atesta a abertura de 
embaixadas, em Brasília, entre 2003 e 2006, da Namíbia, da República de 
Cameroun, da Guiné, do Sudão, do Quênia, do Zimbábue e da Zâmbia. 
A estas deveriam somar-se Benin, Botsuana, República Democrática do 
Congo (RDC), Mali, São Tomé e Príncipe, Togo e Tanzânia, cujos gover-

649 O Anexo II apresenta uma lista de missões e viagens de altas autoridades brasileiras e 
africanas no contexto das relações Brasil-África, no período 2003-2006. 

650 Coelho e Saraiva, 2004, p. 9-10. No texto de conclusão da edição dos trabalhos do Fórum, 
Flávio Saraiva disse que o “Fórum de Fortaleza é um ponto de partida para começarmos 
juntos” (2004, p. 306).

651 No mesmo Anexo II estão também registradas as reuniões de comissões mistas realiza-
das no período. 

652 A Embaixada em Maputo registrou, por exemplo, as referências que a Chanceler Dlami-
ni Zuma, da África do Sul, fez ao Fórum Brasil-África, durante Reunião Ministerial da 
UA, realizada em Moçambique, em julho de 2003, dizendo tratar-se de um “resounding 
success”. A Ministra sul-africana teria reportado a seus homólogos a decisão de realizar 
sessões regulares do Fórum, em sedes alternadas, na África e no Brasil. Alguns Chefes de 
Estado, nessa mesma Cimeira da UA, em Maputo, também mencionaram o Fórum como 
indicador da disposição brasileira de aproximação com a África. Ainda não se realizou a 
segunda edição do Fórum, prevista, inicialmente, para 2005, na África do Sul.
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nos manifestaram, ainda no período em exame, interesse em abrir ou 
reabrir suas representações diplomáticas na capital brasileira.653 

O Brasil, por sua vez, abriu ou reabriu, as Embaixadas em Adis Abe-
ba, Cartum, Conacri, Cotonou, Dar Es Salaam, Iaundê, Kinshasa, Lomé 
e São Tomé, além de ter transferido a embaixada de Lagos para Abuja, 
mantendo, na antiga capital, um consulado brasileiro.654 Estava previsto, 
ademais, em 2007, o início das atividades das Embaixadas em Gaborone e 
Lusaca, e cogitava-se a abertura de embaixada em Nouakchott.655

A rede diplomática brasileira cresceu como reflexo da priorida-
de conferida à política africana, em paralelo ao aumento do número de 
representações diplomáticas africanas em Brasília.656 São números que, 
em 4 anos, mais ou menos se equilibraram – 9 embaixadas abertas, 2 em 
processo de instalação e 1 anúncio de intenção de nova missão, pelo lado 
brasileiro; e 7 abertas e 7 anúncios, pelo lado africano. Eles traduzem, 
portanto, o princípio da reciprocidade que marca as relações interna-
cionais e sinalizam o esforço recíproco de estreitamento de relações e a 
expectativa mútua de aprofundamento do diálogo político e da agenda 
de cooperação, em seus múltiplos eixos, em um ambiente internacional 
caracterizado pela ênfase na cooperação Sul-Sul. 

Cumprem, ademais, o objetivo primordial de viabilizar maior 
conhecimento recíproco, uma vez que o continente africano continua 
sendo pouco conhecido pelos agentes públicos e privados brasileiros, ao 
mesmo tempo em que muitos dos 53 potenciais parceiros brasileiros na 
África carecem, igualmente, de informações sobre o Brasil. De ambas as 
partes, a falta de conhecimento tem comprometido o desenvolvimento 

653 À exceção do Zimbábue, da República da Guiné, da Namíbia, do Benin e do Mali, que con-
tam com Embaixadas residentes em Havana, nos demais casos, as Embaixadas em Brasília, 
abertas ou a abrir, serão as primeiras representações diplomáticas desses países na América 
Latina e Central. Segundo a página oficial do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, 
21 países africanos mantêm representações diplomáticas permanentes em Havana.  

654 A instalação de embaixadas é um instrumento clássico de aproximação diplomática. No 
caso das Embaixadas em Adis Abeba e, proximamente, também da Embaixada em Ga-
borone, as representações junto à UA e junto à Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), respectivamente, secundam a representação bilateral. 

655 Informação prestada pelo Diretor-Geral do Departamento da África, Embaixador Fer-
nando Jacques de Magalhães Pimenta, em entrevista concedida em 21/8/2006. Também 
o Chanceler e o Presidente da República reiteraram, em diversas ocasiões, a intenção 
de estender a rede diplomática brasileira, inclusive na África, em conformidade com a 
determinação política de promover o universalismo da política externa brasileira.

656 Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho, SGAP-II, entrevista citada. 
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de relações governamentais, institucionais e entre grupos da sociedade 
civil e o empresariado.657 Reproduzem-se estereótipos e preconceitos que 
nem mesmo os intensos fluxos de informação viabilizados pela globali-
zação e pela Internet foram capazes de fazer regredir.658 Pelo contrário, a 
massificação da informação produzida pelos países desenvolvidos tende 
a consagrá-los, como no caso da errônea ênfase atribuída à inspiração 
étnica das guerras civis que se multiplicaram no continente africano ao 
longo da década de 1990, e algumas delas ainda sem solução. A despeito 
da precariedade dessa análise,659 o fator étnico continua sendo a referên-
cia mais comum quanto aos problemas vivenciados pela África. 

O desconhecimento, portanto, é um dos constrangimentos à ex-
pansão das relações bilaterais, cuja superação, como explicam as au-
toridades brasileiras, pode ser facilitada pela abertura das missões di-
plomáticas. No caso dos países do Sul, a tarefa de informar, própria às 
representações diplomáticas, tem relevância acrescida na medida em que 
pode não só ampliar a base de informações disponíveis, mas, certamente, 
filtrá-las e saneá-las à luz da perspectiva e dos interesses brasileiros. 

Mas há, claro, exceções ao desconhecimento. Duas grandes multina-
cionais brasileiras, a Petrobras e a CVRD,660 por exemplo, deram mostras 

657 Idem.
658 A Declaração de Abuja, aprovada por ocasião da Cúpula ASA, dispõe, no parágrafo 32, 

sobre a necessidade de aumento do fluxo de informações entre a África e a América do Sul.
659 O registro do tribalismo como explicação dos conflitos é secundário e marginal nas análi-

ses feitas pela grande maioria de analistas africanos e também por algumas organizações 
não governamentais, que sublinham crescentemente o papel da exploração ilegal dos 
recursos naturais, entre eles a terra e a água, além dos recursos minerais, na eclosão 
e manutenção do clima de instabilidade e insegurança no continente. A propósito da 
vinculação entre a exploração de recursos e a manutenção das guerras na África, há uma 
ampla literatura, em que são particularmente reconhecidos os trabalhos produzidos por 
Paul Collier, William Reno e Michael Ross. Também são importantes os dois relatórios 
produzidos pelo Painel de Peritos sobre a Exploração Ilegal dos Recursos Naturais e 
outras formas de riqueza na RDC, criado pelo Conselho de Segurança das Nações Uni-
das (UN Docs. S/2001/357 e S/2002/1146). No âmbito das ONGs, a Oxfam e a Global 
Witness têm, nas suas páginas da Internet, um expressivo número de trabalhos sobre o 
tema, especialmente sobre a RDC.

660 Em 2006, o maior projeto, em execução, da CVRD, na África, era a exploração do com-
plexo carbonífero da região de Moatize, em Moçambique, da ordem de US$ 2 bilhões. 
Ademais, a empresa mantinha escritórios de representação em Joanesburgo, Luanda, 
Conacri e Libreville, realiza novas atividades de prospecção em Moçambique, Angola, 
Gabão, Guiné, RDC e África do Sul e contava com geologistas trabalhando na Mauritâ-
nia, Argélia, Congo, Zâmbia e Botsuana. Oportunamente, pensava vir a iniciar ativida-
des de prospeção na Nigéria e Tanzânia, conforme informações prestadas pela Assesso-
ria Internacional da Empresa. Entrevista com o Sr. Renato Amorim, da CVRD, em 20 de 
dezembro de 2006. 
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de conhecer bem o ambiente empresarial e as oportunidades de negócios 
na África,661 ao iniciarem, no período 2003-2006, ações de prospecção em 
países como Madagascar e Tanzânia, Congo e Zâmbia, respectivamente. 
Essas iniciativas antecederam a abertura de embaixadas e indicam no sen-
tido da convergência de interesses da diplomacia e das empresas brasilei-
ras. Além do setor empresarial, também, a agenda da cooperação interna-
cional precipitou-se à abertura de novas missões diplomáticas, como no 
caso de Botsuana - país selecionado pelo Ministério da Saúde do Brasil, 
ainda em 2002, para abrigar um dos dez programas de cooperação inter-
nacional a serem realizados na área da prevenção e combate à AIDS.662 

Assim, a prospecção de mais oportunidades para o adensamento das 
relações com os países africanos, viabilizada sobretudo pela abertura de no-
vas embaixadas, é, desde já, resultado concreto da política africana do go-
verno Lula, que requer, como contrapartida, reações quantitativa e qualita-
tivamente compatíveis por parte dos agentes públicos e privados brasileiros. 

Não obstante, na esfera estritamente político-diplomática e bila-
teral do período em exame, a compatibilidade entre um volume maior 
de estímulos, proveniente das embaixadas no exterior e em Brasília, e a 
resposta dos agentes brasileiros esteve, em alguns temas, prejudicada pela 
dificuldade em introduzir novas práticas diplomáticas, como, por exem-
plo, o diálogo político dos agentes governamentais brasileiros com outros 
atores políticos que não os respectivos interlocutores oficiais, e também 
sobre assuntos alheios às agendas mutuamente acordadas. Em outras pa-
lavras, ao contrário do que se observou na América do Sul e Central, o 
Brasil deixou de exercer seus bons ofícios na África, ainda que tivesse sido 
instado a fazê-lo por alguns de seus parceiros africanos ou por outros ato-
res políticos. Em visita ao Brasil, em 2003, o Presidente de Burquina Faso, 

661 As empresas de maior porte e dinamismo no domínio internacional prospectam e reali-
zam seus próprios contatos, conforme seus próprios interesses.  Não obstante, o que se 
tem verificado é que, com a expansão da presença diplomática brasileira no continente 
africano, essas empresas têm encontrado clima mais favorável para a negociação de seus 
interesses e, ademais, poderão servir-se das novas estruturas diplomáticas, habilitadas 
para apoiar a defesa dos interesses brasileiros. 

662 Esse programa acabou por não ser implementado tal como inicialmente idealizado, ou 
seja, com o fornecimento de tratamento para pacientes soropositos, mas prosseguem 
negociações com vistas à possibilidade de ampliação da cooperação bilateral na área de 
prevenção e combate à AIDS. De qualquer forma, em visita oficial ao Brasil, em julho de 
2005, o Presidente de Botsuana informou que o modelo de tratamento universal gratuito 
desenvolvido no Brasil para assistência a soropositivos serviu de modelo para o progra-
ma similar que vinha sendo implantado em seu país. Graças a essas experiências, disse 
que ambos os países conseguiram estabilizar as taxas de incidência. 
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Blaire Compaoré, pediu, por exemplo, a colaboração brasileira para o en-
caminhamento de soluções pacíficas para conflitos no continente.

Haveria, ainda, duas ocasiões adicionais a registrar, em que foram 
pedidas às autoridades brasileiras gestões junto a governos de países 
amigos acerca dos respectivos processos eleitorais. A despeito de, ao me-
nos em um dos casos, ter sido tomada boa nota do pedido, não foram 
encontrados relatos que indicassem a realização dessas gestões. 

Verifica-se, portanto, que a política africana do Brasil e sua visi-
bilidade perante parceiros internacionais tendem a reclamar maior en-
volvimento da diplomacia brasileira nos temas políticos continentais e, 
mais propriamente, nos assuntos internos de alguns países, como parte 
da agenda de paz e segurança e de promoção da democracia e boa gover-
nança com a qual todo o continente está comprometido.663 

A aparente cautela quanto a um maior envolvimento nas questões 
internas africanas664 registrou, todavia, pelo menos uma exceção, no caso 
da crise na Guiné-Bissau, em 2004, e do empenho notório do próprio 
Ministro de Estado das Relações Exteriores em colocar a diplomacia bra-
sileira a serviço da promoção da estabilidade naquele país. O Chanceler 
brasileiro esteve pessoalmente envolvido em gestões junto a parceiros da 
comunidade internacional,665 e vários postos, em particular a Missão do 
Brasil junto às Nações Unidas, foram instruídos a tomar iniciativas com-
plementares às gestões ministeriais. 

No caso emblemático da Guiné-Bissau, a decisão brasileira de em-
prestar, como o fez, todo o apoio político, logístico e financeiro666 para a 
realização da cúpula da CPLP naquela capital, em julho de 2006, quando 

663 A Carta da UA, entre outros numerosos documentos aprovados no âmbito africano, es-
tabelecem esses compromissos.

664 Não é objeto deste trabalho analisar as razões ou justificativas para essa resistência, que 
podem ser de ordem política, logística ou estratégica, ou ainda, como também se pode 
cogitar, fruto da ausência de estímulos internos à inclusão desse item na pauta da prio-
ridade que o governo brasileiro decidiu atribuir às relações com a África. 

665 Por exemplo, o Ministro Celso Amorim participou em Lisboa, junto com seus homólo-
gos da CPLP, de reunião sobre a Guiné-Bissau realizada poucos dias após o reinício da 
violência em Bissau, em 2004.

666 O apoio financeiro deu-se mediante a doação brasileira ao Governo da Guiné-Bissau de 
US$ 600 mil, provenientes da rubrica cooperação com os países de língua portuguesa, 
destinados à recuperação de infraestruturas onde teria lugar a VI Cimeira. Outro im-
portante apoio foi o envio de avião-hospital da FAB, que esteve estacionado em Bissau 
durante o período da Cimeira, tendo, nesse período, realizado cerca de 200 atendimen-
tos à população. Ministro João Inácio Padilha, Chefe da Divisão de África II (DAF-II), do 
Ministério das Relações Exteriores, em entrevista concedida em 22 de novembro de 2006.
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outros membros da comunidade preferiam acautelar-se quanto à possi-
bilidade de entregar ao Presidente Nino Vieira a presidência da organi-
zação, revelou a capacidade brasileira de mobilizar-se para oferecer sua 
contribuição à estabilidade democrática em outros países,667 sobretudo 
quando estes façam parte da lista de prioridades da agenda diplomática 
brasileira, como é o caso do Haiti, e também da Guiné-Bissau. 

Mesmo que, em princípio, pareça ofensivo ao princípio clássico 
que rejeita ingerência externa em assuntos internos, o distanciamento 
brasileiro no tocante à política interna de terceiros países africanos é uma 
prática que, de qualquer forma, poderá ser revista à luz da política das 
organizações regionais africanas, que enfatizam a necessidade de empe-
nho da comunidade internacional nos esforços pela paz e segurança no 
continente.668 Ademais, seria o caso de aproveitar todos os mecanismos 
eventualmente à disposição da diplomacia brasileira, entre os quais a di-
plomacia preventiva e os bons ofícios, para a maximização dos benefí-
cios passíveis de serem auferidos pela política africana do Brasil. 

Nesse sentido, haveria ainda outras situações em que o envolvi-
mento mais efetivo da diplomacia brasileira na solução de conflitos na 
África, além da clássica participação em operações de paz das Nações 
Unidas, poderia corresponder a interesses brasileiros. Entre essas situa-
ções, mencione-se, em particular, o conflito na RDC, onde a manutenção 
da instabilidade, sobretudo em áreas em que se concentra grande parte 
da exploração mineral do país, é prejudicial ao Brasil. Como reconhecem 

667 Segundo as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Isaac Monteiro, a realização 
da VI Cimeira da CPLP, em Bissau, “serviu para galvanizar o sentido de unidade nacional 
entre os atores internos bissau-guineenses, independente de suas vinculações políticas”. 
Poderá ter servido também, segundo a avaliação oficial brasileira, para estimular a confian-
ça dos parceiros de língua portuguesa na capacidade de atuação do país, assim como para 
elevar a credibilidade internacional da Guiné-Bissau, que pelo período de dois anos estará 
presidindo a CPLP. O relatório do SGNU sobre o escritório das Nações Unidas na Guiné-
-Bissau, Unogbis, divulgado em setembro de 2006, (doc. S/2006/783) sublinhou igualmen-
te que a realização da Cimeira serviu para comprovar a capacidade de organização do país 
e consolidar a posição da Guiné-Bissau junto aos demais membros da CPLP. A Declaração 
à Imprensa emitida pelo Conselho de Segurança, em 21/7/2006 (doc. S/2006/783) agrade-
ce nominalmente ao Brasil e à Nigéria pela assistência prestada à Guiné-Bissau e encoraja 
outros membros da comunidade internacional a fazerem o mesmo. 

668 O parágrafo 10 da Declaração de Abuja dispõe que os países sul-americanos devem co-
laborar com os países africanos em seus processos de construção e consolidação da paz, 
bem como de reconstrução pós-conflito. No parágrafo 11 do Plano de Ação de Abuja, há 
o compromisso de apoio dos signatários ao desenvolvimento do African Peer Review Me-
chanism, que diz respeito, por sua vez, à promoção da democracia e da boa governança, 
além do respeito aos direitos humanos nos países africanos.
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fontes do setor,669 o Brasil, como outro grande produtor e exportador de 
minérios, tenderia a beneficiar-se, no mercado internacional, da regula-
mentação e regularização da exploração das reservas congolesas. Ou seja, 
tanto no plano bilateral670 e regional, quanto no contexto das Nações Uni-
das, em particular junto aos membros do CSNU, a pacificação da RDC 
poderia figurar entre os temas prioritários da agenda brasileira na área de 
paz e segurança, em razão de interesses brasileiros concretos e objetivos.

Ainda no domínio do diálogo político com a África, a realização 
da Cúpula ASA, que teve lugar em Abuja, Nigéria, de 26 a 30 de no-
vembro de 2006,671 inscreveu-se entre os resultados positivos alcança-

669 Em entrevista no Ministério das Minas e Energia, em 23 de novembro de 2006, o Assessor 
Internacional daquele órgão, Ministro Rubem Barbosa, pôde confirmar, após consulta es-
pecífica feita aos técnicos do setor de mineração, que a regulamentação da exploração de 
minérios na RDC seria muito benéfica à indústria de mineração do Brasil, tanto em razão 
da criação de condições de igual acesso a mercados internacionais, quanto pela possibili-
dade de ampliação de presença brasileira em regiões atualmente controladas por warlords 
e companhias que atuam fora dos padrões internacionais. Ademais, a situação na RDC, 
como também em outros países em que a exploração ilegal de recursos minerais está asso-
ciada à ocorrência ou continuação de conflitos, está produzindo um crescente apelo, sobre-
tudo por parte de organizações não governamentais, no sentido de maior regulamentação 
do comércio de minérios, como no caso dos diamantes e do Processo de Kimberley, ao 
qual o Brasil ainda não aderiu, embora possa, no futuro, afetar diretamente interesses bra-
sileiros. A CVRD tem procurado, no entanto, acompanhar de perto a evolução dos debates 
sobre a matéria e participa, como observadora, de discussões sobre gestão transparente da 
exploração de recursos minerais, em iniciativa organizada pelo Banco Mundial, conforme 
informou a Assessoria Internacional da empresa, em entrevista anteriormente citada.

670 O Brasil, por intermédio do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, prestou relevante coope-
ração às autoridades congolesas responsáveis pela realização das eleições parlamentares 
e presidenciais realizadas naquele país em 2006. A cooperação eleitoral, aliás, vem se re-
velando um campo importante de cooperação brasileira na África, ainda que a expansão 
desse tipo de cooperação não venha sendo associada, em termos de discurso diplomáti-
co, à disposição brasileira de buscar mecanismos inovadores e eficientes de contribuição 
brasileira para a paz no continente africano. 

671  A iniciativa foi uma proposta do presidente nigeriano a seu homólogo brasileiro duran-
te a viagem do Presidente Lula à Nigéria, em abril de 2005. Na oportunidade, o Presi-
dente Obasanjo disse ter se inspirado na Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), 
realizada em 2004, e no acelerado processo de aproximação brasileira com o continente 
africano, inclusive em sua vertente multilateral, com organismos como a UA. Anterior-
mente, porém, em entrevista que concedeu ao Chanceler do Marrocos, em abril de 2004, 
o Presidente Lula já havia anunciado a intenção de realizar um evento reunindo os paí-
ses da América do Sul e da África, “inclusive de seus representantes árabes”, na sequên-
cia da reunião da ASPA, ecoando, possivelmente, sugestão que lhe havia sido feita, em 
2003, pelo Presidente de Burquina Faso para que fosse convocada uma reunião de países 
africanos com o Brasil. A ideia, que se concretizou apenas no final do primeiro mandato 
do Presidente Lula, teve, portanto, sua gênese no primeiro ano de governo e evoluiu no 
sentido de converter-se em uma iniciativa nigeriana, de caráter regional, encampada 
pela UA, cuja origem remonta a período bastante anterior até mesmo ao anúncio da 
Cúpula China-África, realizada em Pequim, poucas semanas antes da Cúpula ASA.
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dos no período 2003-2006. Seu aspecto mais inovador e potencialmente 
mais eficaz tenderá a ser seu escopo regional, particularmente no âmbito 
sul-americano, com impacto inclusive sobre o Movimento Negro brasi-
leiro e seus congêneres em países sul-americanos, cuja agenda, de base 
amplamente comum, facilita ações de coordenação e concertação com 
vistas à parceria com a África.672 Conforme dito por diplomatas brasi-
leiros a interlocutores argentinos durante reunião de consultas políticas 
realizada em Buenos Aires, em agosto de 2006, seria difícil a qualquer 
um dos dois países conduzir isoladamente um processo sustentável de 
aproximação com outras regiões do mundo, como a África ou a Ásia, o 
que torna essencial o engajamento de toda a região na condução desse 
tipo de iniciativas. 

A consolidação de um mecanismo regional de diálogo e concerta-
ção entre países da América do Sul e da África tende a potencializar os 
efeitos buscados pela diplomacia brasileira no tocante ao fortalecimento 
das relações Sul-Sul e, idealmente, assegura continuidade a essa parceria, 
cujos resultados passaram a interessar a um número crescente de outras 
chancelarias sul-americanas.673 Com esse objetivo em mente, as instru-
ções enviadas à delegação brasileira que participou da reunião prepa-
ratória da Cúpula ASA explicavam que, para o Brasil, a Cúpula deveria 
propiciar o estabelecimento de diretrizes políticas, bem como de pautas 
de relacionamento futuro e atuação conjunta das duas regiões, e não ne-

672 Em palestra apresentada durante evento no Japão, em 2005, Anani Dzidzienyo (2005) 
discute a formação de um novo conjunto, os afrolatino-americanos, que vem assumindo 
crescente relevância nos seus respectivos países. “Ainda que de forma não intencional, a 
globalização abriu novas oportunidades para atividades afrolatino-americanas através 
das fronteiras nacionais” (p. 256). Resultado do processo de globalização, os descenden-
tes de escravos nos países da América Latina reconhecem o fato de terem compartilhado 
e ainda compartilharem experiências raciais semelhantes em vários países da América 
Latina. A percepção, relativamente recente, dessa experiência compartilhada tem dado 
oportunidade a um “ativismo transnacional” (p. 251).

673 Nos últimos anos, e em linha com o aumento da relevância do continente africano no 
cenário internacional, algumas chancelarias sul-americanas (argentina, a uruguaia e a 
venezuelana), teriam passado a atribuir maior relevância às suas unidades administra-
tivas responsáveis pelo acompanhamento das relações com a África, entre outras ações 
que traduziram o interesse crescente dos países da região nas relações com os africa-
nos, conforme comentou o SGAP II, em entrevista já referida. A Argentina, por exemplo, 
abriu, em 2006, uma embaixada em Luanda. O representante da Venezuela somou-se aos 
representantes de Cuba, do Brasil e da Guatemala na lista de oradores que, em setembro 
de 2006, interveio na sessão da Assembleia Geral da ONU dedicada ao debate sobre a 
Nepad e a implementação das medidas contra a malária no continente africano.
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cessariamente a fixação de compromissos imediatos do tipo financeiro. 
Dever-se-ia buscar assegurar a definição, de forma progressiva e paula-
tina, de uma estratégia afro-sul-americana de cooperação e concertação 
político-diplomática, com base em encontros governamentais a serem 
posteriormente convocados. 

Assim como todos os demais novos mecanismos concebidos com 
vistas à implementação da prioridade que o Governo Lula atribuiu às 
relações com o continente africano, também a Cúpula ASA precisará ter 
seu potencial amplamente explorado, por sul-americanos e africanos, 
para que possa produzir resultados positivos para o conjunto de seus 
participantes. Para a parte brasileira, esta tarefa estaria, em princípio, fa-
cilitada pela decisão tomada ao final da Cúpula de Abuja, que atribuiu ao 
Brasil e à Nigéria a coordenação das atividades do Fórum Cooperativo 
de Chefes de Estado e Governo da África e América do Sul, em cujo 
âmbito espera-se seja implementada a agenda acordada nos documentos 
da Cúpula.

A COOPERAÇÃO MILITAR

Como mais um dos eixos tradicionais das relações Brasil-África, 
a cooperação militar valeu-se, no período 2003-2006, basicamente do 
mesmo tipo de mecanismos e modalidades de cooperação previamen-
te institucionalizadas,674 ainda que, como nos demais eixos tradicionais, 
com uma dinâmica acrescida em decorrência da prioridade conferida às 
relações com a África. 

Cresceram as demandas dirigidas ao Ministério da Defesa por 
maior presença militar brasileira no continente e em viagens e missões 
oficiais, organizadas no âmbito das visitas presidenciais e ministeriais.675 
Por exemplo, o MRE pediu ao MD que considerasse a possibilidade de 
serem criadas representações militares na Guiné-Bissau, na RDC, na 
Etiópia e na Argélia. Todas essas sugestões estavam em exame para serem 

674 Dentre esses mecanismos estão a oferta de cursos para oficiais estrangeiros nas escolas 
militares brasileiras, a realização de visitas e recebimento de missões no Brasil para con-
tatos com autoridades de países amigos e promoção de iniciativas na área empresarial, 
como feiras internacionais, na área de defesa e segurança.

675 Conforme testemunho do Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais do MD, 
Major Cleonilson Nicácio Silva. Entrevista realizada, no contexto da preparação deste 
trabalho, em 21/11/2006.  
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eventualmente acolhidas e implementadas a partir de 2007, depois de já 
terem sido criadas, durante o Governo Lula, as Aditâncias Militares em 
Maputo e em Abuja. O escritório naval em Windhoek foi transformado, 
por sua vez, em Aditância da Marinha. 

A principal demanda aos militares brasileiros referiu-se, todavia, 
ao desenvolvimento de um amplo programa de cooperação militar com 
a Guiné-Bissau, em moldes pioneiros, destinado à reforma das Forças 
Armadas guineenses, como contribuição brasileira à estabilidade políti-
ca e à normalização institucional do país. 

Na esteira de sucessivos golpes e sublevações militares registrados 
na Guiné-Bissau desde 1998, a comunidade internacional, assim como os 
próprios atores guineenses, reconheceu a vinculação estreita entre a insta-
bilidade política no país e a situação precária da corporação militar. Nes-
se sentido, sobretudo após a última rebelião de militares, em outubro de 
2004, consagrou-se amplo consenso internacional de que a reforma das 
Forças Armadas da Guiné-Bissau seria condição essencial e necessária 
para a plena democratização e estabilidade do país, juntamente com ou-
tros esforços associados à promoção do desenvolvimento econômico.676 

Perante esse diagnóstico, o Governo brasileiro propôs às autorida-
des guineenses a realização de um trabalho conjunto para identificação 
das necessidades do país no domínio militar, desde a área de doutrina e 
capacitação, até o campo da logística e da legislação. O propósito passou 
a ser a reestruturação completa das Forças Armadas e também a regula-
rização da situação funcional do quadro de ex-combatentes. A proposta 
brasileira foi acolhida pelo Governo e sobretudo pelos militares guineen-
ses, com os quais as autoridades militares brasileiras estabeleceram con-
tatos estreitos e laços de confiança.

No passado recente, envolvimento brasileiro semelhante só se re-
gistrara no apoio brasileiro oferecido à Namíbia, com vistas à formação 
de sua Ala Naval. Tratava-se, todavia, de um país plenamente pacificado 
e com instituições democráticas em acelerado processo de consolidação. 
No caso da Guiné-Bissau, a disposição brasileira de apoiar a reforma das 

676 A propósito da posição da comunidade internacional sobre o tema, vide, por exemplo, 
as declarações presidenciais do Conselho de Segurança emitidos sobre a Guiné-Bissau 
(docs. S/PRST/2004/41 e S/PRST/2005/14) e também a Declaração à Imprensa do Con-
selho de Segurança, em 21/7/06 (doc. S/2006/783). 
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Forças Armadas teve contornos particulares, na medida em que esse 
apoio objetivava essencialmente contribuir para a estabilidade política 
de um dos membros da CPLP, exatamente aquele que, na África, tem se 
revelado mais vulnerável à possibilidade de eclosão de uma guerra ci-
vil.677 Não se tratava apenas de um programa de cooperação militar, mas, 
principalmente, da participação brasileira nos esforços internacionais de 
promoção da paz e segurança internacionais, em um país que tem ficado 
à margem do interesse prioritário da comunidade internacional. 

Desde o final da década de 1990, a situação na Guiné-Bissau pas-
sou a constar da agenda do CSNU, a despeito do reduzido interesse que 
conseguia despertar entre seus membros, como pôde ser constatado pela 
delegação brasileira que, no período 2004-2005, ocupou assento não per-
manente naquele órgão. Como parte da África Ocidental, onde os confli-
tos na Libéria e Serra Leoa, e, posteriormente, também na Cote d´Ivoire, 
consumiam a quase totalidade dos recursos financeiros e atenção políti-
ca do órgão, a Guiné-Bissau passou a fazer parte do que seria, informal-
mente, entre os membros do CSNU e no próprio Secretariado das Nações 
Unidas, uma área de influência brasileira, que caberia ao Brasil buscar 
resgatar da situação de instabilidade e de ameaça de novos conflitos.678 

O propósito de procurar oferecer à Guiné-Bissau o apoio neces-
sário para a reforma de suas Forças Armadas representou, portanto, o 
reconhecimento brasileiro de que poderia dar sua contribuição para a 
paz naquele país e para a estabilidade em uma região tradicionalmen-
te instável do continente africano. Após sucessivas missões enviadas à 
Guiné-Bissau e as visitas ao Brasil de autoridades militares e do Ministé-
rio da Defesa daquele país, foi concluído o plano de reestruturação das 
Forças Armadas, que previa desde a reforma de estruturas físicas, até a 
aquisição de equipamentos e a preparação de um plano nacional de de-
fesa para o país. 

677 Ministro João Inácio Padilha, entrevista citada.
678 Durante os dois anos em que o Brasil teve assento no Conselho de Segurança, no biênio 

2004-2005, a delegação brasileira foi a responsável pelo acompanhamento do item da 
agenda relativo à Guiné-Bissau. Nesse mesmo período, e em 2006, o Brasil participou ati-
vamente dos trabalhos do Grupo Ad-Hoc do Ecosoc para a Guiné-Bissau, que, presidido 
pelo Representante da África do Sul junto às Nações Unidas, acompanhava sobretudo a 
situação econômica na Guiné-Bissau e seu impacto sobre a estabilidade política. O Brasil 
também é parte do Grupo de Amigos da Guiné-Bissau e, em setembro de 2006, tornou-se 
membro fundador do Grupo de Contato para a Guiné-Bissau.
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Sem recursos orçamentários destinados a financiamento de pro-
gramas de cooperação como esse a ser implementado na Guiné-Bissau, 
o MD esperava poder contar com a possibilidade de financiamento por 
parte de outros órgãos do Governo brasileiro ou terceiras fontes, a fim de 
levar a cabo a execução desse projeto.  

Tanto a motivação do apoio brasileiro à reestruturação das Forças 
Armadas da Guiné-Bissau quanto o empenho da área militar na preparação 
do plano de reforma foram experiências inéditas de envolvimento brasileiro 
na África no domínio da paz e segurança, onde a presença679 brasileira es-
teve especialmente associada ao envio de capacetes azuis e ao apoio às ope-
rações de paz das Nações Unidas, como, por exemplo, a utilização de aviões 
brasileiros para deslocamento de tropas da Missão das Nações Unidas na 
RDC (Monuc), em 2003, ou ainda a exercícios militares no Atlântico Sul.

A cooperação militar com a Guiné-Bissau, mesmo nessa fase ape-
nas inicial de planejamento, revelou-se uma mudança qualitativa da pre-
sença brasileira na África, não apenas de natureza militar, mas sobretudo 
de natureza política. Caso tivessem sido superados os entraves relativos 
ao financiamento do programa de reforma e o mesmo pudesse ser  efeti-
vamente implementado, o Brasil teria realizado, na Guiné-Bissau, o que 
se poderia considerar sua mais importante iniciativa de prevenção de 
conflitos na África – um dos mais relevantes temas da agenda mundial 
de paz e segurança. Anteriormente, sempre no âmbito da CPLP, o Brasil 
participara de grupos que buscaram a mediação político-diplomática de 
crises na própria Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe. Mas o 
mais recente envolvimento militar brasileiro na Guiné-Bissau, ao qual se 
somaram outras iniciativas civis na área do desenvolvimento econômico, 
elevou a um novo patamar a participação brasileira na própria CPLP e 
no continente africano, onde as lideranças regionais, como o Presidente 
Kufour, de Gana, esperavam poder contar com maior apoio brasileiro.680 

679 É sabido que a diplomacia brasileira prestou importante apoio diplomático a Angola, 
sobretudo quando esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, durante os 
anos de conflito naquele país. No caso em exame, da Guiné-Bissau, em que se proclama 
o ineditismo da ação brasileira, esse ineditismo refere-se efetivamente à presença física 
brasileira na concretização do apoio àquele país.

680 Durante missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas à África Ocidental, em 
2004, o Presidente Kufour, de Gana, ao se reunir com os integrantes da missão, disse 
textualmente que esperava do Brasil uma participação ativa na pacificação da Guiné-
-Bissau. Na mesma ocasião, o Representante Permanente de um dos P5 junto às Nações 
Unidas declarou, informalmente, que nenhum dos P5 estaria acompanhando diretamen-
te a situação na Guiné-Bissau e que caberia ao Brasil fazê-lo.
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Dada a importância da cooperação militar Brasil-Guiné-Bissau, 
ao final de 2006, aguardava-se ainda a solução que o Governo brasilei-
ro encontraria para a superação dos problemas relativos a seu financia-
mento. Novamente, a prioridade conferida à África pela política externa 
brasileira estava perante o desafio de criar mecanismos de implementa-
ção compatíveis com tal prioridade. Com recursos existentes na rubrica 
“cooperação com os países de língua portuguesa”, do orçamento do MRE, 
o Brasil fez, em 2004 e 2005, doações no montante total de US$ 750 mil, 
para apoio à reforma das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Esses recur-
sos foram entregues para gestão e aplicação pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que já executa algumas ações 
de apoio à reforma das forças de segurança681 da Guiné-Bissau. Eles esta-
vam, todavia, muito abaixo do montante necessário para a execução, na 
íntegra, do plano de reforma. 

Nesse sentido, sob pena de se perder o trabalho realizado e recursos 
dispendidos, mas, sobretudo, de se recuar na proposta de envolvimento 
brasileiro direto nos esforços internacionais de garantia da paz e a segu-
rança na África, seria essencial, já na segunda gestão do Presidente Lula, 
identificar mecanismos inovadores para o financiamento da cooperação 
militar com a Guiné-Bissau. Por não ser um doador tradicional e não dis-
por de recursos financeiros em volume suficiente para iniciativas desse 
porte, a solução não estaria no financiamento com recursos orçamentá-
rios brasileiros. Ao contrário, a contribuição financeira teria relevância 
marginal, uma vez que, neste caso, como seria importante frisar e repetir, 
a principal colaboração que o Brasil estaria aportando à Guiné-Bissau se-
ria, além da competência técnica-institucional de seus militares, o exercí-
cio de um protagonismo e liderança internacionais capazes de assegurar a 
esse país um mínimo de apoio da comunidade internacional, bem como 
interesse nos esforços nacionais em prol da paz e do desenvolvimento. 

Ter ou não ter recursos seria, portanto, de acordo com a prioridade 
conferida pelo Governo Lula às relações com a África, um argumento de 
menor relevância até que fossem exploradas, no exterior e junto a fontes 
financiadoras mais ou menos tradicionais, todas as possibilidades de diá-
logo e todas as gestões que a diplomacia brasileira é reconhecidamente 
capaz de realizar. Esses tipos de gestão, caso materializadas, passariam a 

681 Trata-se do Fund for the Security Service administrado pelo PNUD para reforma do setor 
de segurança em vários países.
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integrar o conjunto de novos mecanismos de que a diplomacia brasileira 
se serviria para a implementação da política africana do Governo Lula. 

Ainda sobre o eixo da cooperação militar das relações Brasil-África, 
registre-se que, no período 2003-2006, estreitaram-se as relações entre os 
setores militares do Brasil e da Argélia e também da Tunísia. No tocante à 
África do Sul, a ênfase da cooperação recaiu sobre iniciativas associadas 
ao setor aeronáutico e ao desenvolvimento de projeto conjunto para a 
produção de armamentos inteligentes, conforme acordo militar assinado 
antes de 2003.

No âmbito da CPLP, da qual fazem parte os cinco Palop, o Brasil 
passou a participar de exercícios militares da série Felino, que simula 
ações de operações de paz, com a presença de militares dos oito países 
membros da organização. Foi a única participação brasileira digna de re-
gistro no tocante a iniciativas internacionais voltadas para a capacitação 
de tropas africanas para atuação em operações de paz. 

Esse, contudo, é um tema sempre presente na agenda internacio-
nal, em razão da necessidade reconhecida pelos próprios africanos de 
melhor capacitar seus militares para a participação em missões dessa na-
tureza,682 quer sob a bandeira das Nações Unidas, quer sob mandato de 
organismos regionais, como a UA ou organismos sub-regionais, como a 
Cedeao e a SADC. 

Durante o primeiro Governo Lula, não houve evolução sensível 
no tocante a eventual participação do país em iniciativas internacionais 
destinadas ao treinamento de tropas africanas, em particular a iniciativa 
francesa Recamp,683 para a qual o Brasil foi  reiteradamente convidado. 
Foram enviados representantes diplomáticos e militares a reuniões sobre 
o tema, tendo em conta o interesse africano em assegurar apoio interna-
cional à capacitação dos futuros contingentes africanos de forças de paz, 

682 Registre-se o interesse de Moçambique, apresentado por seu Ministro da Defesa, em 
2005, durante reunião com os doadores (G-8 + Brasil), para apoio à capacitação de qua-
dros para integrarem as missões de paz da SADC, da UA e das Nações Unidas. Nesse 
domínio, Moçambique tem contado com apoio financeiro, logístico e de capacitação de 
britânicos, da UE, dos Estados Unidos e da Alemanha.

683  O Recamp, ou Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, é uma iniciativa 
do Governo da França que prevê o treinamento de militares africanos para participação 
em operações de paz, particularmente no continente. Ele é realizado em parceria com a 
União Europeia, com os próprios países africanos e seus organismos regionais, como a 
UA e a Cedeao.  Ele tem por objetivo, segundo seus documentos constitutivos, “satis-
fazer as necessidades apresentadas pelos africanos, responder a uma preocupação da 
comunidade internacional e apoiar a renovação da política de segurança na África”. 
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e a disposição anunciada pelo Brasil de seguir acompanhando a evolução 
dessas iniciativas.684 

A implementação da prioridade africana da política externa bra-
sileira recomendaria, no entanto, a reavaliação da atenção que o Brasil 
atribui ao tema, eventualmente à luz de subsídios colhidos idealmente 
junto aos próprios interlocutores do continente. A Cúpula ASA poderá 
revelar-se fórum apropriado para discussões sobre o tema.685

A COOPERAÇÃO EDUCACIONAL

A cooperação educacional entre o Brasil e a África tem se pautado 
pela concessão de vagas686 a estudantes africanos em Instituições de Ensi-
no Superior brasileiras,687 com o objetivo de contribuir para a formação de 
recursos humanos em países cuja carência de quadros comprometeria os 
esforços pelo desenvolvimento socioeconômico.688 A partir da década de 
1980, os principais beneficiários do PEC, na modalidade de graduação (PE-
C-G), eram provenientes da África, em particular dos Palop. Tradicional-
mente, o PEC tem sido apresentado como um “importante instrumento de 
política externa”,689 que serve “numa perspectiva de longo prazo, à projeção 
dos interesses políticos, econômicos e comerciais do Brasil no exterior”.690 

Alfredo Leoni sublinhou o ambiente favorável que a cooperação 
educacional tende a criar para “o desenvolvimento futuro de relações 
privilegiadas no campo político, econômico, comercial e cultural”.691 Se-

684 Estava também em consideração a possibilidade de envio de instrutor brasileiro para 
escola militar mantida pelos franceses no Mali, e participação de militares brasileiros em 
exercícios organizados sob a égide da Recamp IV.

685 A Declaração de Abuja menciona, em seu parágrafo 10, a possibilidade de várias mo-
dalidades de cooperação entre sul-americanos e africanos, inclusive apoio à arquitetura 
de paz e segurança da UA. O tema não está, todavia, refletido no programa de Ação 
adotado também em Abuja. 

686 O Brasil também oferecia, inicialmente, bolsas de estudo. A partir do final da década de 
90, o programa de estudante-convênio passou a prever apenas a concessão de vagas. 

687 Persiste, entre alguns parceiros africanos, sobretudo os de língua portuguesa, como 
Guiné-Bissau e STP, a demanda pela retomada do programa PEC-TEC, para o nível técnico.

688 A tese do Conselheiro Alfredo Leoni Ramos, apresentada, em janeiro de 2005, ao 48º 
CAE, contém o histórico da cooperação educacional oferecida pelo Brasil aos países em 
desenvolvimento. 

689 Em 31 de janeiro de 2003, o Presidente Lula da Silva recebeu, em audiência, todos os 
chefes de missão diplomática africanos acreditados em Brasília. Na ocasião, os embaixa-
dores africanos avaliaram positivamente o PEC-G e o PEC-PG. 

690 Relatório do MRE relativo ao ano de 1985, p. 99, apud Leoni Ramos, 2005. 
691 Leoni Ramos, 2005, p. 17 
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gundo testemunho colhido junto a diplomatas desse setor, a política de 
cooperação educacional brasileira continua atenta à possibilidade de co-
lherem-se simpatias com relação ao Brasil.

Outras modalidades de cooperação educacional, como o convênio 
entre IES brasileiras e a Sonangol, empresa nacional de petróleos de An-
gola, para formar quadros vocacionados para o desenvolvimento da in-
dústria de petróleos daquele país, ocorrem a latere da estrutura do PEC-G 
e, consequentemente, das estatísticas e políticas oficiais de aproximação à 
África, administradas pelo MRE e pelo Ministério da Educação (MEC).692 

A cooperação educacional oficial do Governo Lula para com os 
países africanos segue modelo consagrado, e mesmo o financiamento 
para alunos carentes é anterior a 2003. Tampouco houve aumento dos 
recursos financeiros atribuídos a essa atividade,693 aos quais vieram so-
mar-se, a partir de 2005/2006, recursos orçamentários do MEC para a 
concessão de mais bolsas para estudantes universitários africanos já ins-
critos no PEC-G, no âmbito do Promisaes.694 

No tocante à divulgação do PEC-G, em 2006, foram oferecidas va-
gas para candidatos de 19 países,695 dentre os quais, alguns com respeita-
da tradição universitária, como a África do Sul, a Nigéria,696 a Namíbia, 
o Quênia e o Senegal. Também foi registrado um efetivo aumento do 

692 Também paralelo foi o acordo entre a Universidade do Estado de São Paulo e a Funda-
ção Eduardo dos Santos, de Angola, para a realização de vestibular naquele país com a 
finalidade de selecionar alunos que virão estudar na universidade brasileira, com bolsa 
de estudos oferecida pela referida Fundação.

693 No período de 2001 a 2006, foram dispendidos, com o pagamento de bolsas a estu-
dantes africanos participantes do PEC-PG, os seguintes valores: em 2001, R$ 694.800,00; 
em 2002, R$ 551.520,00; em 2003, R$ 430.240,00; em 2004, R$ 503.640,00; em 2005, R$ 
474.840,00; e, em 2006, R$ 443.080,00, conforme dados oficiais de dezembro de 2006.

694 O Promisaes é o Programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, criado com o 
objetivo de prestar ajuda financeira aos beneficiários do PEC-G que não disponham de 
recursos para manutenção no Brasil.

695 São eles África do Sul, Argélia, Benin, Cabo Verde, República do Cameroun, Cote d´Ivoi-
re, Gabão, Gana, Guiné-Bissau, Mali, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quênia, Repúbli-
ca do Congo, RDC, São Tomé e Príncipe, Senegal e Togo.

696 Em julho de 2005, a Nigéria teria demonstrado interesse em estabelecer laços preferen-
ciais de cooperação entre as universidades de ambos os países com base em missões de 
especialistas, a exemplo do que fizeram o Brasil e a República do Cameroun, naquele 
mesmo ano. As áreas identificadas como prioritárias foram história, literatura africana, 
arqueologia, psicologia, filosofia, sociologia e antropologia, além de tecnologia da in-
formação e de comunicações, engenharias, educação tecnológica, educação básica, TV 
escola, ensino a distância e capacitação de docentes. A Nigéria dispõe de importante 
estrutura de Educação Superior capaz de impulsionar projeto bilateral de relevo: 24 uni-
versidades federais, 20 escolas politécnicas federais e 19 faculdades federais de educa-
ção, assim como expressivo número de especialistas.
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número de vagas concedidas a alunos africanos no PEC-G, embora a uti-
lização dessas vagas esteja quase integralmente concentrada nos Palop: 
em 2006, das 587 vagas concedidas, 553 foram destinadas a estudantes 
da África de língua portuguesa.

A prioridade, porém, no tocante a muitos países africanos, passou 
a ser concessão de vagas para cursos de Pós-Graduação, no programa 
PEC-PG,697 e, em alguns casos, como parte de esforço associado a outras 
iniciativas, como a instalação da Universidade de Cabo Verde e o apoio 
à Universidade Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau. Essa prioridade refle-
tiu-se no aumento de número de candidatos africanos inscritos no PEC-
-PG, sobretudo a partir de 2005. Em 2003, eram 17 alunos e, em 2006, 48.

É preciso, todavia, reconhecer que, no tocante ao número de vagas, 
há fatores estruturais, como o domínio do Português, que limitam, em prin-
cípio, a demanda africana pelo programa. Com vistas à superação desse 
problema, poderiam ser concebidas, por exemplo, iniciativas em parceria 
com associações de professores negros e organizações não governamentais 
(ONGs), que preparam estudantes brasileiros, em geral das comunidades 
negras, para acesso ao ensino universitário, para que ministrassem cursos 
de português para alunos africanos de países não lusófonos. A iniciativa 
favoreceria tanto os estudantes africanos, quanto os parceiros brasileiros, 
que estariam diretamente envolvidos nos programas de acolhimento dos 
novos alunos africanos. Haveria, igualmente, a experiência acumulada 
pela Marinha do Brasil, que há anos vem capacitando, em português, os 
cabos e oficiais namibianos indicados para realizar cursos no Brasil. 

Também seria preciso responder às dificuldades associadas à dé-
bil formação de nível secundário de alguns dos candidatos oriundos de 
países com os quais o Brasil está buscando estreitar suas relações. Nesses 
casos, uma parte dos alunos do PEC-G não consegue ter bons resultados, 
além de se converter, muitas vezes, em um problema para a administra-
ção das universidades, até eventualmente ser jubilada. 

Uma opção a explorar seria buscar assegurar a eficiência da coope-
ração educacional como instrumento de ajuda ao desenvolvimento e, ao 
mesmo tempo, de apoio à promoção da igualdade racial no Brasil. 

Ainda que, do ponto de vista prático, a formação oferecida pelo PEC-G, 
nos moldes atuais, seja potencialmente indutora de desenvolvimento, pois 

697 Entre esses, o Zimbábue, que propôs apoio e intercâmbio com os centros de pesquisa 
nacionais. 
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prevê o retorno dos estudantes a seus países de origem após a conclusão 
de seus cursos, seria oportuno substituir a ideia da simpatia pelo Brasil 
por um compromisso mais diretamente voltado para resultados efetivos na 
área de desenvolvimento humano nos países destinatários da cooperação 
educacional. A revisão dos objetivos da cooperação educacional tenderia a 
facilitar, também, a revisão de suas modalidades de implementação. 

Nesse sentido, conviria prever mecanismos de compensação para 
os óbices decorrentes das deficiências acadêmicas698 e da ausência de pro-
ficiência linguística, de forma a assegurar bons resultados para os estudan-
tes africanos acolhidos em universidades brasileiras. Por exemplo, assim 
como já ocorre no Brasil, o mérito não deveria ser o elemento determinan-
te e exclusivo a ser considerado no contexto da seleção de candidatos para 
o PEC-G, e instrumentos de apoio ao rendimento dos estudantes precisa-
riam ser previstos, de modo a assegurar a aprovação dos alunos matricu-
lados nas instituições brasileiras. Novos mecanismos de seleção poderiam 
ser discutidos com base, por exemplo, no sistema de cotas já adotado por 
algumas universidades para acesso de negros a seus cursos universitários. 

Ademais, na medida em que os estudantes africanos, na maioria 
negros, tendem a conviver no mesmo espaço acadêmico que seus colegas 
brasileiros, o bom aproveitamento por parte desses alunos contribuiria 
para a promoção da comunidade negra no ambiente universitário onde, 
segundo as estatísticas brasileiras,699 ainda é reduzida a porcentagem de 

698 O tratamento diferenciado para as candidaturas foi, por exemplo, proposto pela Embai-
xada do Brasil em São Tomé e Príncipe.

699 Segundo dados fornecidos pelo IBGE, em novembro de 2006, relativos à Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (Pnad), período 1992-2005, o ingresso de pessoas que 
se declaram negras ou pardas no ensino superior subiu, na última década, de 18% para 
30% nas redes de ensino pública e privada. No ensino público, entraram 125 mil novos 
alunos negros e pardos contra 72 mil brancos. O crescimento ocorre desde 2001, quando 
o percentual era de 22%. Até 2005, a participação de negros e pardos aumentou a um 
ritmo médio de dois pontos percentuais ao ano. Na avaliação da Seppir, a diminuição 
da desigualdade entre negros e brancos no ensino superior deve-se a vários motivos.  
Um deles é a adoção de políticas de ações afirmativas por governos estaduais e pelas 
próprias universidades públicas a partir de 2001. A criação do Programa Universidade 
para Todos - o ProUni - que oferece bolsas particulares e sistema de cotas para o ingres-
so de estudantes negros nas universidades públicas e privadas também foi de grande 
importância, atendendo 63 mil negros. Segundo a Ministra Matilde Ribeiro, a política 
de cotas nas universidades é um dos principais expoentes das ações afirmativas im-
plantadas no Brasil, que já demonstra resultados positivos no cotidiano, uma vez que 30 
universidades públicas adotam o sistema de reserva de vagas para negros e indígenas.  
Fonte: Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, 26/11/2006.
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alunos brasileiros negros, em particular nas universidade públicas, em 
que tende a estar concentrado o maior contingente de alunos do PEC-
-G. Uma utilização eficiente da cooperação educacional com a África, 
que almeje a boa adaptação e o sucesso acadêmico dos alunos africanos, 
pode, assim, servir não só ao desenvolvimento africano, mas também à 
promoção da imagem da África e dos africanos no Brasil. Como conse-
quência, estaria igualmente contribuindo para a superação dos precon-
ceitos que acabam por afetar negativamente os negros brasileiros. 

Com esse mesmo objetivo em mente, seria possível explorar o ele-
mento da reciprocidade assegurada nos acordos culturais e de coope-
ração que regulamentam o PEC, a fim de buscar oferecer a estudantes 
brasileiros, eventualmente afrodescendentes, mas não só, a oportunida-
de de cursarem universidades em países africanos. Tendo em conta a 
importante estrutura universitária de países como a África do Sul, Ni-
géria e Senegal,700 o estímulo à presença de estudantes brasileiros em 
universidades africanas poderia contribuir para a promoção das relações 
Brasil-África e, especialmente, para a promoção da África no Brasil, ao 
permitir a ampliação do conhecimento por parte de alunos brasileiros 
e o diálogo entre as comunidades estudantis. Os recursos necessários 
para o financiamento dessa iniciativa poderiam ser assegurados a partir 
de distintas fontes, a definir, mas sobretudo entre parceiros dispostos a 
patrocinar programas de apoio aos afrodescendentes, entre os quais, o 
próprio Governo Federal. 

Valeria a pena, finalmente, considerar a possibilidade de privile-
giar-se o  fortalecimento das capacidades institucionais, ao invés de se 
continuar perseguindo essencialmente o reforço das capacidades indivi-
duais. Nesse sentido, a cooperação educacional deveria incluir, cada vez 
mais, o apoio ao aprofundamento da cooperação entre universidades.701 
Esse é um tema que tem escapado às competências oficiais do Itamaraty, 

700 A referência à boa qualidade das estruturas universitárias nesses três países consta de 
documento oficial do MEC, que contém o relatório de atividades da Gestão do Ministro-
Tarso Genro. 

701 Em março de 2006, foi firmada Carta de Intenções entre a Faculdade de Ciências da Ad-
ministração de Pernambuco (da Universidade de Pernambuco) e o Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) para a implantação, em Moçambique, 
de curso de pós-graduação em gerenciamento de cidades. A Embaixada em Maputo 
sugeriu que fosse estendida a iniciativa para outros países, como cooperação bilateral 
prestada pelo Brasil.
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em particular no que diz respeito à promoção de iniciativas de aproxi-
mação entre instituições universitárias brasileiras e africanas. O MEC, 
porém, estaria orientando suas ações para esse novo item da agenda da 
cooperação internacional ao apoiar os programas de instalação da Uni-
versidade de Cabo Verde e de fortalecimento da Universidade Amílcar 
Cabral, da Guiné-Bissau, com aporte financeiro do MRE. 

Diante do reconhecido interesse dos meios acadêmicos brasileiros 
pela expansão da cooperação com a África702 e com instituições homó-
logas nos países africanos, e das constantes manifestações de disposição 
recíproca provenientes do continente africano,703 seria recomendável, à 
luz da prioridade conferida às relações com a África e do compromisso 
de promoção da igualdade racial assumido pelo Governo Lula, buscar 
maximizar os benefícios desse desejo comum de aproximação e parceria, 
mediante maior envolvimento das instituições do governo, e do MRE, 
em particular, em associação possivelmente com o MEC e a Seppir. O 
objetivo seria assegurar a expansão dos programas de cooperação interu-
niversitária, inclusive mediante alocação de recursos para financiamento 
dessas atividades. 

702 Universidades públicas e privadas brasileiras contam com 62 núcleos de estudos afro-
-brasileiros, conhecidos como Neabs, que já formam um consórcio diretamente vincu-
lado ao MEC, e responsável, entre outros temas, por programas de ação afirmativa e 
pelo acompanhamento de estudantes afrodescendentes que ingressam na universidade 
por intermédio de programa para alunos carentes conhecido como Uniafro. Embora 
orientados essencialmente para temas internos, relativos aos alunos e à comunidade 
afrodescendente, os Neabs estão ampliando sua pauta de interesses de modo a incluir, 
cada vez mais, temas relacionados à África. Da mesma forma, a Associação Brasileira 
de Pesquisadores Negros (ABPN) e os centros de estudos africanos das universidades 
brasileiras têm buscado, em iniciativas quase sempre autônomas, ampliar suas relações 
com a África. 

703 Durante visita ao Brasil, em maio de 2004, o Ministro da Educação do Cameroun co-
locou à disposição do Brasil professores visitantes de História e Literatura Africana e 
Arqueologia. Consta também da Ata Final da VI Comista Brasil-Senegal oferta da parte 
senegalesa para disponibilizar professores de História e Literatura africanas. Em 2003, 
ONG de Uberaba (Centro Nacional de Cidadania Negra) esteve em Dacar para obter 
apoios no sentido da aplicação da Lei n. 10.639. Entrevistou autoridades locais da área 
cultural e recebeu confirmação de apoio e disposição inclusive de envio de professores. 
O Ministro da Cultura do Senegal pediu à embaixada que intermediasse os contatos com 
vistas à sua implementação. O Ministro também manifestou interesse em compartilhar 
experiências com a ONG brasileira acerca de programas de inserção social, com vistas 
à possível assimilação pelas autoridades senegalesas. Não consta registro de terem sido 
aproveitadas as ofertas africanas para capacitação de professores e preparação de mate-
riais destinados à aplicação da Lei n. 10.639.
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AS RELAÇÕES ECONÔMICO-COMERCIAIS

No período 2003-2006, cresceu o intercâmbio comercial com a 
África - do patamar aproximado a US$ 5 bilhões, em 2002, para US$ 
12,8 bilhões, em 2006 –,704 sem que tivessem sido registradas mudanças 
estruturais expressivas no comércio com os países africanos. 

Iniciadas após 2003, progrediram lentamente as discussões com 
vistas ao estabelecimento de áreas de livre comércio entre o Mercosul e 
alguns países africanos, como Egito e Marrocos, ou ainda com grupos de 
países, como a União Aduaneira da África Austral (SACU),705 PEDs da 
CPLP e a Cedeao. Em dezembro de 2006, as negociações relativas a uma 
primeira fase nesse processo de abertura comercial, que consistiria na as-
sinatura de acordos de preferências tarifárias com o Egito e Marrocos, ou 
com a CPLP e a Cedeao, ainda não haviam sido iniciadas. Registraram-se 
avanços apenas nas negociações com a Sacu, tendo 4 dos 5 países mem-
bros da União enviado seus ministros a Belo Horizonte, em dezembro de 
2004, para a assinatura do Acordo de Comércio Preferencial entre o Mer-
cosul e a Sacu. Mesmo nesse caso, o acordo foi reaberto porque a  parte 
africana revelou dificuldades práticas para dar início à implementação do 
acordo e acelerar o processo negociador referente à área de livre comércio. 

A despeito do empenho brasileiro em demonstrar as oportunida-
des de expansão do comércio Sul-Sul, mediante a celebração de acordos 
de preferências comerciais ou de livre comércio, não há, portanto, re-
sultados concretos a registrar nesse domínio, além da sinalização ine-
quívoca da disposição brasileira de abrir seus mercados para produtos 
africanos, ainda que mediante oferta unilateral de concessões.706

A carência de linhas de transporte de carga e passageiros entre o 
Brasil e o continente africano, reconhecida como um dos principais obs-
táculos à expansão dos contatos bilaterais,707 inclusive os de natureza co-

704 Os dados comerciais relativos a 2006 incluem apenas os meses de janeiro a outubro, pos-
to serem essas as únicas estatísticas oficiais disponíveis quando da preparação do texto 
final deste trabalho.

705 Em 2004, os países membros da Sacu aderiram às negociações que, antes dessa data, 
envolviam apenas o Mercosul e a África do Sul.

706 A disposição brasileira de conceder preferências a seus parceiros africanos está regis-
trada, por exemplo, nos discursos do Presidente Lula em viagens à África e também na 
proposta brasileira de lançar uma nova rodada de negociações do SGPC, por ocasião da 
XI UNCTAD, realizada em São Paulo, em 2004.

707 Essa foi uma das dificuldades apresentadas ao Presidente Lula no encontro que manteve 
com embaixadores do GA, em Brasília, em 31 de janeiro de 2003. 
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mercial, continuou sendo um problema, apesar da assinatura de alguns 
novos acordos aéreos nesse período.708 Sem alcançar resultados conclusi-
vos positivos, empresários africanos e brasileiros iniciaram estudos para 
estabelecer ou reestabelecer ligações aéreas entre o Brasil e Senegal, Ca-
meroun, Gana, Marrocos e Egito. Todas essas iniciativas foram apoiadas 
pelas representações diplomáticas brasileiras naqueles países. A única 
nova ligação aérea entre Brasil e África estava prevista para começar a 
operar em março de 2007, com a empresa brasileira Ocean Air, no trajeto 
São Paulo-Lagos. 

Pelo lado brasileiro, são poucas as perspectivas do aumento de 
voos para a África porque as empresas nacionais de maior porte estariam 
procurando maximizar a utilização de seus equipamentos para assegurar 
presença em outras rotas, fora do continente africano. Já as empresas re-
gionais não teriam equipamentos habilitados a realizar voos transatlân-
ticos. A exceção seria mesmo a Ocean Air, que teria manifestado inten-
ção de perseguir as oportunidades associadas ao desenvolvimento das 
empresas petrolíferas na África e de capacitar-se para atender demandas 
específicas, como provisão de plataformas. O início das atividades na Ni-
géria, com possibilidade de expansão para São Tomé e Príncipe e even-
tualmente também Guiné-Equatorial, seria parte dessa estratégia. 

Uma alternativa às companhias brasileiras e africanas repousaria 
no estímulo à participação de companhias europeias ou de outros conti-
nentes, que explorariam voos para o Brasil com escalas na costa africana, 
valendo-se de eventuais pontos incluídos em quadros de rota previa-
mente negociados. Tradicionalmente, as autoridades aéreas brasileiras 
preferem evitar essa alternativa porque representa risco e desestímulo 
para o eventual ingresso futuro de empresas brasileiras nessas rotas. A 
revisão dessa política poderia, todavia, ser discutida juntamente com as 
autoridades aeronáuticas e representantes do setor privado, à luz da prio-
ridade conferida ao estreitamento das relações com a África. 

708 Foram firmados acordos aéreos com Gana, em 2003; com a África do Sul, em 2004; Egi-
to e Nigéria, em 2005; Cameroun, Senegal e Quênia, em 2006. Alguns desses acordos, 
como aquele firmado com a África do Sul, serviu para ampliar o número de frequências 
semanais, que chegam atualmente a dez, e para autorizar mudanças no quadro de rotas 
e concessões relativas à 5ª liberdade. Não obstante, só a rota entre o Ceará e Cabo Verde 
aumentou suas frequências, passando a duas semanais, e a Companhia de Transportes 
Aéreos Angolanos está pleiteando a concessão de uma frequência para operar na rota 
Luanda-São Paulo, para somar aos 2 voos semanais que faz para o Rio de Janeiro. A 
Varig, por sua vez, deixou de voar para a África do Sul.
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Já o tráfego marítimo opera segundo as leis do mercado de cargas, 
e a intervenção do setor público na definição de linhas é praticamente 
nula. No período 2003-2006, foram negociados alguns acordos maríti-
mos,709 embora o Brasil prefira não os multiplicar, porque o assunto está 
na pauta de negociações na OMC. Ademais, os acordos apenas consoli-
dam práticas já estabelecidas no mercado de carga, além de tratarem de 
outros temas relativos, por exemplo, às questões de segurança, mas não 
propriamente às operacionais, referentes à demanda ou oferta de serviços. 

No caso das ligações entre o Brasil e a África, a estrutura do co-
mércio não oferece, tampouco, atrativos à ampliação da oferta de servi-
ços marítimos. Graneleiros e petroleiros, ou navios para transporte de 
gás liquefeito, não servem ao transporte de containers, que, ademais, não 
chegam a representar uma demanda expressiva no retorno ao Brasil, em 
decorrência da reduzida oferta de produtos africanos para exportação. 

Exceção importante diz respeito ao comércio entre o Nordeste bra-
sileiro e a Costa Ocidental africana. Por iniciativa do Governo de Pernam-
buco, em parceria com empresários locais, acordou-se, com uma empresa 
norte-americana, o estabelecimento de uma rota marítima, criando um 
corredor de negócios entre Pernambuco, e também Ceará e Bahia, e paí-
ses como Cabo Verde, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, 
Senegal e Serra Leoa, além de Ilhas Canárias. Os números do comércio 
regional com esses países indicam o potencial dessa rota de comércio.710

Em junho de 2003, por ocasião do Fórum de Fortaleza, já havia sido 
sublinhada a premência de soluções para o problema da ausência de li-
gações entre o Brasil e o continente africano. Na ocasião, anunciou-se a 
realização do Fórum Brasil-África de Transportes, a ter lugar também no 
Ceará, com organização a cargo do Ministério dos Transportes do Brasil. 
O Fórum não chegou a ocorrer, mas poderia voltar a constar da agenda ofi-

709 No período 2003-2006, foi renovado o acordo de transporte marítimo com a Argélia e, 
em 2006, foi assinado Acordo de Transporte Marítimo entre os parceiros da Iniciativa 
Ibas. Estava, também, em discussão projeto de acordo com o Marrocos.

710 No período janeiro-novembro de 2005 a janeiro-novembro de 2006, a variação das expor-
tações de Pernambuco para Gana, Cabo Verde e Angola, que figuram entre os 30 prin-
cipais destinos das exportações a partir desse estado, eram, respectivamente, 864,63%, 
44,68% e 54,35%.  No mesmo período, a variação das exportações a partir do Ceará, 
para Cabo Verde e Costa do Marfim eram, respectivamente, de 29,03% e 206,11.%. Fonte: 
MDIC, sistema Alice. O tráfego marítimo entre Pernambuco e Cabo Verde alcançava, em 
2006, o volume de 100 containers/mês.
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cial brasileira como forma de estimular a criatividade dos empresários do 
setor, como no caso de Pernambuco, bem como parcerias entre o empre-
sariado brasileiro, eventualmente também o sul-americano, e africano.711 

Além dos transportes, outra questão estrutural relevante para o 
desenvolvimento das relações econômico-comerciais entre o Brasil e os 
países africanos diz respeito a financiamentos a exportação e investimen-
tos em infraestrutura na África. 

As exportações brasileiras para a África, que no período de 2002 
a 2006712 cresceram 255,9%, vêm sendo financiadas, quando necessário, 
pelo BNDES, da mesma forma como o conjunto das exportações brasi-
leiras, com linhas de financiamento BNDES-exim. No caso de crédito 
para importadores africanos, é preciso apresentar garantia de bancos co-
merciais internacionais de primeira linha. Não obstante, os empresários 
brasileiros têm preferido sublinhar a importância da expansão da rede 
bancária brasileira na África. Em 2006, o Banco do Brasil instalou um 
escritório de negócios em Luanda. 

Além disso, o BNDES realizou algumas missões à África, no con-
texto das missões empresariais brasileiras enviadas ao continente, para 
identificar modalidades de apoio às empresas brasileiras, especialmente 
para a realização de obras de infraestrutura.713  Ao longo de quatro anos, 

711  A Declaração de Abuja, em seu parágrafo 29, faz referência à necessidade de estabele-
cimento e racionalização de linhas diretas de transporte aéreo e marítimo entre as duas 
regiões, bem como à troca de informação e conhecimento destinado à organização dos 
meios de transportes entre essas regiões.

712 Dados parciais relativos a outubro de 2006.
713 No período 2003-2006, o maior investimento brasileiro anunciado para a África, da or-

dem de US$ 2 bilhões, foi feito pela CVRD, como anteriormente apontado, para explo-
ração do complexo carbonífero de Moatize, em Moçambique, onde também a Camargo 
Corrêa está começando a operar. A Camargo Corrêa, que pretende iniciar atividades 
de prospecção na Namíbia, também está atuando na África do Sul e em Angola, onde 
a Noberto Odebrecht continua expandindo suas atividades. A CNO obteve, em 2006, 
financiamento de fontes internacionais para a expansão do projeto de implantação do 
complexo residencial de Luanda Sul. Além desses, registraram-se também os investi-
mentos da Random – Fábrica de carrocerias de caminhão, na Argélia, em parceria com 
grupo argelino, e no Quênia; grupo Bunge Fertilizantes, no Marrocos, em parceria com 
grupo marroquino; empresa de Cimentos Tupi, na Namíbia, em esquema de parceria 
público-privada. A Petrobras continua investindo em novas áreas de exploração na 
África. Alguns dos países em que a empresa já investe ou está em fase de prospecção 
de oportunidades são a República do Congo, Somália, Sudão, Gana (indústria de de-
rivados), Argélia (parceria com empresa local para uma parceria no setor de petróleo e 
gás), Egito (exportação de gás liquefeito), São Tomé e Príncipe, Moçambique, Quênia e 
Guiné-Bissau.
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essa foi uma das principais demandas dos governos africanos e também 
um dos compromissos frequentemente repetidos pelo Presidente da Re-
pública e outras autoridades brasileiras, para apoiar o desenvolvimento 
da África. Não há registro de avanços nesse domínio, especialmente no 
tocante à participação brasileira nos projetos inscritos na Nepad.714 Esse, 
que é o principal programa-quadro da política de instalação de estrutu-
ras de desenvolvimento na África, fez-se presente em praticamente to-
dos os discursos brasileiros perante interlocutores africanos, mas faltaria 
identificar formas de efetivamente promover a participação brasileira em 
seus projetos.

As opções que envolveriam o BNDES continuam, no entanto, pa-
recendo as mais promissoras, como se verificou no caso de Angola, um 
país que no período 2003-2006, continuou figurando como uma exceção 
na política de créditos concedidos pelo Brasil. 

Além dos créditos disponibilizados anteriormente a esse país, 
desde a década de 1980, no montante aproximado de US$ 1 bilhão, ao 
abrigo do Memorando de Entendimentos Brasil-Angola, as autoridades 
financeiras brasileiras concordaram, em 2006, em conceder novos cré-
ditos, no montante de aproximadamente US$ 500 milhões, a serem dis-
ponibilizados pelo BNDES e não mais a partir das contas do Proex. Da 
mesma forma que o Memorando de Entendimentos, os novos créditos 
são garantidos por embarques de petróleo e devem assegurar a contínua 
expansão das atividades de empresas brasileiras naquele país. 

Esquema semelhante à nova linha do BNDES para Angola vinha 
sendo discutido com as autoridades nigerianas. Em vez dos vinte mil 

714 Dentro da África, há reticências e resistências ao endosso pleno à Nepad. O Chanceler 
de Burquina Faso, por exemplo, reconheceu que a iniciativa “partira de uma visão gran-
diosa (...) mas infelizmente não funcionava bem”. O Presidente da Gâmbia informou que 
seu país decidira ficar fora da Nepad, e que o G8 não havia cumprido compromisso de 
transferir os recursos para a implementação da iniciativa. A propósito, em Kananaskis, 
Canadá, em junho de 2002, na sequência da reunião de Monterrey, o G-8 adotou o Plano 
de Ação do G-8 para a África, saudado pelos líderes africanos presentes à reunião (Oba-
sanjo, Mbeki, Bouteflika e Wade – então membros do Comitê Diretor da Nepad), com o 
objetivo viabilizar o início da implementação da Nepad. A partir dessa reunião em Ka-
nanaskis, o Nepad passou a ser o ponto de referência para a parceria entre a comunidade 
internacional e a África. Na sequência da reunião no Canadá, a França convidou Brasil, 
México, Egito, Malásia, Arábia Saudita, China e Índia para juntarem-se aos africanos 
para um diálogo do G-8 em Evian sobre o Nepad. O Brasil participou da reunião e, desde 
então, tem reafirmado seu apoio ao desenvolvimento da Iniciativa.
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barris/dia de petróleo que asseguram os créditos para Angola, no caso da 
Nigéria, estudava-se a possibilidade de chegar a cinquenta mil barris/dia. 
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) vinha 
capitaneando as negociações com as autoridades nigerianas.715 Em caso 
de acordo, as perspectivas seriam muito positivas para o aumento do in-
tercâmbio comercial e, sobretudo, para a ampliação da presença brasi-
leira naquele país e, eventualmente, em toda a região, tendo em conta a 
influência da economia nigeriana sobre o entorno regional.

A propósito desse tema – o apoio às exportações brasileiras e à am-
pliação da presença empresarial brasileira na África -, mais uma vez ha-
veria a possibilidade de aproveitar a agenda de política externa brasileira 
como instrumento de ação afirmativa. Vários mecanismos poderiam ser 
explorados, todos eles diretamente associados ao empresariado negro e 
suas associações, bem como à capacidade dos governos federal, estaduais 
e municipais de promoverem e induzirem a extroversão da economia e 
do empresariado brasileiros. Comum a todos esses mecanismos seriam 
o compromisso com o empoderamento do empresariado negro e, tam-
bém, o apoio a empresas que adotassem políticas afirmativas na contra-
tação de seus funcionários. 

É verdade que, a despeito de constarem da agenda do Movimento 
Negro e da própria Seppir, ainda não há, no Brasil, legislação referente ao 
empoderamento do empresariado negro, como, por exemplo, passou a 
existir na África do Sul a partir da instalação do governo de maioria, em 
2004, que tinha por objetivo a criação de uma classe empresarial negra 
no país. A discussão sobre política de cotas no emprego está na agenda 
política nacional, sendo parte do amplo debate sobre o Estatuto do Ne-
gro. Não obstante, mesmo sem regulamentação já disponível, eventuais 
práticas propostas no âmbito da política externa brasileira poderiam ser-
vir de estímulo à expansão desse debate e à aceleração de eventual apro-
vação de legislação específica sobre a matéria. 

No contexto das missões empresariais à África, ou ainda na pre-
paração das missões africanas que se deslocam ao Brasil, poder-se-ia, 

715 Em novembro de 2006, aguardava-se a confirmação, pela parte nigeriana, de reservas 
de petróleo suficientes para garantir uma cota de venda direta à Petrobras, que, por sua 
vez, já havia confirmado interesse na operação, entre outras razões porque evitaria a 
intermediação nas operações de compra de petróleo nigeriano pela empresa brasileira.
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por exemplo, realizar esforços específicos de atração do empresariado 
negro. Esse, afinal,  é o sentido da aproximação com a África para o De-
putado Luiz Alberto, do PT da Bahia, e integrante de uma das comitivas 
do Presidente Lula à África, em novembro de 2003. Para o Deputado, o 
comércio com a África deveria abrir novas oportunidades para os em-
presários negros brasileiros, inclusive mediante apoios especiais a serem 
concedidos pelo governo. Entre esses apoios estariam facilidades para 
a viabilização da presença desses empresários em missões enviadas ao 
exterior para divulgação e prospeção de mercados, assim como a trans-
ferência de experiências na área de comércio internacional. 

Essas seriam modalidades de ação afirmativa que poderiam ser 
lançadas ou idealizadas pelo MRE, com ou sem a parceria de outros ór-
gãos, como o MDIC e a Seppir, ou o BNDES. Como parte do lançamento 
desse esforço seria cabível, em primeiro lugar, anunciar a disposição do 
MRE, idealmente também do MDIC, de buscar um diálogo privilegiado 
com os representantes do empresariado negro. 

Outra modalidade de ação afirmativa, ainda associada às relações 
econômico-comerciais, seria a atribuição de cotas nas linhas de crédito 
concedidas pelo Brasil a Angola e eventualmente, no futuro, também à 
Nigéria, que seriam utilizadas pelos empresários negros e empresas com-
prometidas com o sistema de cotas para trabalhadores negros. A medida 
pode apresentar, à primeira vista, entraves intransponíveis no tocante à 
sua implementação, mais por seu caráter inovador do que por razões 
objetivas. No primeiro momento, porém, o mais importante, no âmbito 
do MRE e do próprio Governo Federal, seria endossar, como política de 
ação afirmativa, a possibilidade da utilização de parte desses créditos por 
empresários negros. Certamente, caso se acolhesse o princípio favorável 
à utilização de créditos oficiais como instrumento de promoção ao em-
presariado negro, esse mesmo princípio teria validade não apenas para o 
comércio Brasil-África. Não obstante, tendo em conta a vinculação ex-
plícita entre a política para a África e a promoção da igualdade racial no 
Brasil, talvez se devesse tentar assegurar, inicialmente, sua implementa-
ção no contexto da política externa para a África. 

Essa medida poderia, ademais, adicionar um item importante à 
agenda das relações entre o Brasil e a África do Sul, na medida em que 
o Governo e as entidades empresariais e sindicatos sul-africanos detêm 
larga experiência na aplicação de ações afirmativas no setor empresarial 
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e no mercado de trabalho. Novamente, poderia o MRE promover a in-
clusão desse item na agenda bilateral, chamando a atenção, como tem 
feito o Presidente Lula, para o significado das medidas de promoção da 
igualdade racial no Brasil no estabelecimento de relações de confiança e 
de aproximação com a África. 

Como observou-se na África do Sul, é possível prever que a exis-
tência de cotas de crédito à exportação para empresários negros viria 
a estimular as parcerias entre empresários não negros, já tradicionais 
agentes das relações Brasil-Angola, ou, eventualmente, no futuro, Brasil-
-Nigéria, com empresários negros, em geral de menor porte. 

As propostas sugeridas são polêmicas. Para além da inexistência de 
uma legislação, no Brasil, relativa ao black empowerment e às cotas para 
trabalhadores negros nas empresas do país, essas propostas pressupõem 
maior intervencionismo estatal sobre o comércio e, por isso, podem ser 
combatidas pela lógica liberal ou ainda por argumentos que negam mé-
ritos a quaisquer ações afirmativas. Contudo, o apoio a políticas de dis-
criminação positiva já foi consagrado pelo MRE, que adotou o programa 
de auxílio a estudantes negros candidatos a uma vaga no IRBr. Nesse 
sentido, com relação às políticas propostas, caberia explorar a melhor 
forma para implementá-las e, ao mesmo tempo, fomentar a discussão 
sobre a matéria, à luz de seu interesse para a política externa brasileira. 

Finalmente, ainda sobre o eixo das relações econômico-comer-
ciais, é preciso mencionar a questão das dívidas africanas para com o 
Brasil. No período 2003-2006, foram assinados, em 2004, o acordo relati-
vo ao perdão parcial concedido a Moçambique, em 2002, referente a 95% 
da dívida pública, e, em 2005, o acordo de reestruturação da dívida da 
Nigéria, que, após renegociada, foi integralmente paga, o que permitiu a 
completa normalização das relações financeiras entre os dois países. 

Além desses dois casos, o Brasil não concedeu mais perdões ou 
redução de dívida a países africanos, além daqueles negociados no âm-
bito do Clube de Paris. Mesmo nesses casos, a parte brasileira ofereceu 
condições de mercado no tocante à taxa de juros a ser aplicada às dívidas 
remanescentes, e tardaram as autoridades financeiras brasileiras a con-
cluir as negociações relativas à fixação dos números da dívida e dos acor-
dos que precisam ser assinados bilateralmente para configurar o efetivo 
perdão aos devedores. Em novembro de 2006, continuavam pendentes 
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de assinatura, por exemplo, os acordos a serem firmados com Senegal, 
Guiné-Bissau, Tanzânia (perdão concedido em 2000 e ampliado em 
2002) e com o Gabão (perdão concedido em 2004). Foram interrompi-
das, em dezembro de 2005, e depois não mais retomadas, as negociações 
para reestruturação da dívida de Cabo Verde. 

No período 2003-2006, o Governo brasileiro optou, portanto, por 
não explorar a possibilidade de perdoar, ainda que parcialmente, a dívida 
dos países africanos para com o Brasil e limitou-se a seguir os compro-
missos assumidos no Clube de Paris. Em ao menos dois casos, da Tan-
zânia e de Cabo Verde, compromissos do Presidente Lula referentes a 
tratamento mais benéfico a esses países não tiveram seguimento.716 Mes-
mo assim, tendo em conta o comportamento positivo que a comunidade 
internacional tem alegadamente adotado no tocante à dívida africana,717 
o endosso brasileiro às negociações no Clube de Paris e no âmbito da 
Iniciativa Multilateral de Cancelamento da Dívida718 pode ser contabi-
lizado como participação brasileira positiva nos esforços internacionais 
de combate à pobreza na África via redução e perdão da dívida externa.

Nesse mesmo período, não chegaram, no entanto, a evoluir as dis-
cussões sobre conversão da dívida externa para aplicação em programas 
sociais. Essa tem sido uma modalidade de apoio ao desenvolvimento dos 
países africanos, prevista nas atas do Clube de Paris, à qual o Brasil não 
se associou, a despeito da solicitação dos parceiros africanos, como a Re-
pública do Congo, o Gabão,719 Moçambique e Cabo Verde, e do anúncio, 
já em 2004, pelo Ministério da Fazenda, de que estaria em fase de con-
clusão o programa de conversão em estudo naquele órgão. Também o 
Presidente da República manifestou seu apoio a processo de conversão 

716 No caso da Tanzânia, o compromisso foi feito ao Presidente Mkapa durante encontro 
que mantiveram em Xangai, em 2003. O compromisso ao Presidente Pedro Pires, de 
Cabo Verde, data da visita do Presidente Lula ao país, em 2004.

717 Em seu relatório de 28/9/2006, sobre o processo de implementação e o apoio interna-
cional à Nepad (doc. AG/61/212), o SGNU reconhece um “sucesso encorajador” nas 
iniciativas destinadas à anulação da dívida externa dos países africanos.

718 O Brasil confere apoio a essa iniciativa, patrocinada pelas instituições financeiras multi-
laterais. Nesse contexto, fez gestões, a pedido do governo da Mauritânia, para que o país 
recebesse perdão de sua dívida, no âmbito da referida iniciativa. O perdão foi concedido, 
com voto favorável do Brasil, e o governo da Mauritânia endereçou carta às autoridades 
brasilerias agradecendo o apoio.

719 O Governo do Gabão sugeriu conversão da dívida em fundos para investimentos brasi-
leiros no país (parágrafo 16 do Comunicado Conjunto, assinado em 28 de julho de 2004).
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da dívida, durante reunião do G-8, na Escócia, em julho de 2005. No 
caso de Moçambique, pretendia-se aplicar os recursos disponibilizados 
pela conversão da dívida na construção de uma fábrica de medicamentos 
antirretrovirais e, no caso de Cabo Verde, no projeto de instalação da 
universidade pública do país. 

Mesmo diante dos bons números relativos ao aumento do inter-
câmbio comercial entre o Brasil e os países africanos, e sobretudo das 
exportações brasileiras, que traduziram o grande dinamismo deste eixo 
das relações com o continente, há outras oportunidades a conferir, pelo 
lado brasileiro, a fim de promover a expansão das relações econômico-
-comerciais. Os acordos entre o Mercosul e os países africanos, assim 
como, no plano multilateral, as negociações no âmbito do SGPC, são 
algumas dessas oportunidades que começaram a ser exploradas pela di-
plomacia brasileira.

Além dessas, poderiam ser idealizadas outras possibilidades, com 
o intuito inclusive de desconstruir mitos que limitam o pioneirismo e a 
criatividade da parte brasileira, como, por exemplo, a afirmação de que 
as práticas de consumo na África estariam orientadas para manter os flu-
xos de comércio com as antigas colônias. O que parece ser uma inverda-
de, pois os países da União Europeia estão, desde 2003, negociando com 
os países da África, Caribe e Pacífico (ACP) o que chamam de Economic 
Partnership Agreements, previstos no Acordo de Cotonou, assinado em 
2002, com o objetivo de promover a liberalização do comércio com a 
maioria dos países africanos e, assim, assegurar vantagens à entrada de 
seus produtos nesses mercados, idealmente, já a partir de 2008. Também 
os produtos chineses estariam assegurando ampla presença no mercado 
africano, fazendo concorrência aos produtos brasileiros.720

O Senegal – um dos países que mantêm relações mais estreitas e 
cordiais com a sua ex-metrópole, a França -, teve seu comércio com o 
Brasil ampliado, no período de 2001 a 2005, de US$ 21,039 milhões para 
US$ 128,997 milhões, o que representa o crescimento percentual mais 
expressivo das exportações do Brasil para os países africanos nos últimos 
anos, da ordem de 613%. No campo dos investimentos, os novos e mais 

720 A Embaixada em Trípoli registrou essa forte concorrência. Outros postos também acusa-
ram o fenômeno, inclusive na área de grandes empreendimentos, onde, por exemplo, no 
Gabão, a CVRD perdeu concorrência internacional para a exploração de jazida de ferro, 
outorgada a grupo chinês.
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importantes atores no continente africano não são mais as antigas me-
trópoles, mas a China, a Índia e os próprios capitais africanos, oriundos 
especialmente da África do Sul. 

NOVOS EIXOS BILATERAIS

Os eixos das relações bilaterais Brasil-África aqui classificados 
como novos são a assistência humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, 
a cooperação técnica como instrumento contra a exclusão social, a coo-
peração científica e tecnológica e a cooperação etnorracial.

Como já anunciado, esses novos eixos refletem a renovação da po-
lítica africana do Brasil no período 2003-2006, à luz de seus novos pila-
res, quais sejam, o compromisso perante setores internos como justifica-
tiva para a aproximação à África; a solidariedade e generosidade, assim 
como a responsabilidade brasileira de prestar assistência, como valores; 
e o desenvolvimento humano ou o pleno exercício da cidadania como 
objetivo comum. 

Traduzir para a ação diplomática esses novos pilares exigiu dos 
agentes diplomáticos e dos demais parceiros nacionais, no diálogo com a 
África, a adequação não só dos fundamentos e instrumentos dessa ação 
mas, também, de seus objetivos. 

Ao longo de quatro anos, a dinâmica dos novos eixos esteve, to-
davia, comprometida pelo tempo de ajuste necessário à adequação dos 
instrumentos e práticas diplomáticas aos novos pilares da política africa-
na. Como se busca demonstrar a seguir, essa adequação exigiu a criação 
de mecanismos, bem como a revisão de políticas capazes de responder 
satisfatoriamente à expectativa, por exemplo, do Movimento Negro, que 
defendeu a aproximação do Brasil à África como parte da estratégia de 
luta nacional contra o racismo, e também dos governos e sociedades 
africanas que testemunharam o reiterado compromisso das autoridades 
brasileiras de solidariedade com a África e de pagamento de uma dívida 
histórica com aquele continente. No plano bilateral, novos mecanismos 
e políticas passaram a ser igualmente necessários para atender à disposi-
ção do Presidente da República de estender a todos os cidadãos do Brasil 
e da África os benefícios da cidadania plena. 

No período em análise, houve ainda pouco a registrar no tocante 
a resultados visíveis desse eventual esforço de adequação. Os exemplos 
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recolhidos são apresentados a seguir. Eles servem para sublinhar a ne-
cessidade de dinamização desses novos eixos das relações entre o Brasil 
e seus parceiros africanos, sob pena de comprometer-se o equilíbrio da 
política africana do Brasil tal como enunciada pelo Governo Lula em 
seu primeiro mandato e reiterada no contexto das declarações feitas por 
ocasião da posse do Presidente da República para seu segundo mandato. 
Nesse sentido, os elementos descritivos relativos aos novos eixos bilate-
rais deverão ceder espaço para os elementos analíticos e normativos. 

A ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA E A  
AJUDA AO DESENVOLVIMENTO

Entre os novos pilares da política externa do Brasil para a África, 
um dos que requereu maior esforço de revisão da prática diplomática, ao 
longo do período 2003-2006, foi a ideia de generosidade e de assistên-
cia solidária aos países africanos, inclusive como forma de pagamento 
de uma dívida histórica reconhecida pelo Presidente da República com 
relação à África. Como o próprio Presidente Lula admitiu diante de in-
terlocutores africanos, a solidariedade e o dever moral relativo ao paga-
mento da dívida histórica com a África são pilares da política externa 
africana que careceriam ainda do endosso da população brasileira. De 
fato, no diálogo com os agentes internos, pôde-se observar que esses não 
são necessariamente unânimes na disposição de pautar suas ações com 
base nesses fundamentos, nem tampouco o Governo Lula promoveu um 
debate interno acerca do tema. 

No entanto, nesse período, foi concebido no MRE e discutido com 
outros órgãos da administração pública, projeto de lei que autoriza o Po-
der Executivo a proceder a ações humanitárias internacionais e deter-
mina a alocação de verbas orçamentárias regulares,721 para atendimento 
às situações de “emergência, de calamidade pública, de risco iminente 
ou grave ameaça à vida, à saúde e à garantia dos direitos humanos ou 
humanitários”722 em outros países ou regiões, mediante, por exemplo, 
doação de bens móveis e de recursos financeiros. Em novembro de 2006, 
o projeto ainda não havia sido enviado para o Congresso Nacional, onde 

721 No referido anteprojeto o montante previsto para doações em espécie para a rubrica 
“Doações a Outros Países ou Regiões para fins de Ações Humanitárias Internacionais” 
era de R$ 12 milhões.

722 Anteprojeto de Lei – Ações Humanitárias Internacionais. Mimeo. 
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deveria ser objeto de consideração e poderia, ou não, vir a receber apoio 
parlamentar e da opinião pública nacional. 

A despeito da ausência de regulamentação oficial, no período 
2003-2006, o governo brasileiro procurou assegurar algum tipo de assis-
tência humanitária a países africanos, normalmente, por meio de doação 
de medicamentos e vacinas cedidos dos estoques do Ministério da Saúde. 
Por ocasião do tsunami, que, em dezembro de 2004, alcançou as costas 
da África Oriental, emissários brasileiros foram, por exemplo,  instruídos 
a fazer contato com as autoridades da Somália, com vistas a identificar 
possíveis modos de apoio às populações afetadas pela catástrofe, ainda 
que posteriormente esse apoio não se tenha materializado.

Em 2004, o governo brasileiro conseguiu, no entanto, doar ao Go-
verno do Senegal avião pulverizador para combate à praga de gafanhotos 
que ameaçava dizimar a produção agrícola do país e de vizinhos na re-
gião.723 Foi preciso intervenção direta do Palácio do Planalto, via decreto 
presidencial, para autorizar a doação do equipamento.724 Em 2006, com 
recursos da rubrica “cooperação com os países de língua portuguesa”, fo-
ram financiados oito voos da Força Aérea Brasileira para países da Áfri-
ca Ocidental, especialmente para a Guiné-Bissau, Cabo Verde e Senegal, 
que, além dos equipamentos necessários à instalação do Centro de For-
mação Profissional e Promoção Social da Guiné-Bissau e vários outros 
itens e também passageiros, transportaram igualmente doações obtidas 
junto a instituições brasileiras, entre os quais, novamente, o Ministério 
da Saúde. 

Além da assistência humanitária, toda a sorte de doações ou de 
contribuições financeiras para apoio a terceiros países continua interdi-
tada.  A legislação vigente ao final de 2006 proibia doação de bens, mone-
tários e materiais, pertencentes à União. A exceção eram as contribuições 
a organismos internacionais, como o Fundo Especial da CPLP e outros 
Fundos das Nações Unidas. Ao fundo da CPLP foram feitas doações, por 
exemplo, em 2005 e 2006, que somaram US$ 1.350.000,00, destinados ao 

723 Posteriormente, a Embaixada em Rabat sugeriu também, mas desta vez sem que hou-
vesse uma resposta positiva, que o Brasil doasse o mesmo tipo de equipamento ao go-
verno marroquino, tendo em conta o grande problema que a praga de gafanhotos repre-
sentava para aquele país. 

724 Posteriormente, com recursos da ABC (Agência Brasileira de Cooperação), foi dado trei-
namento aos pilotos e capacitação aos técnicos envolvidos na operação.
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orçamento da Guiné-Bissau, a fim de cobrir despesas com o pagamento 
de salários atrasados devidos ao funcionalismo público e com atividades 
de apoio à realização da VI Cimeira da CPLP, que se realizou na capital 
bissau-guineense em julho de 2006.

Órgãos isolados, como tribunais federais e estaduais, conseguiram 
também viabilizar outras formas de cessão, sem que se configurasse o ato 
de doação, e puderam enviar computadores para os Palop, assim como 
urnas para eleições na Guiné-Bissau e na RDC. As doações feitas pelo 
Ministério da Saúde incluem, em geral, produtos cujo prazo de validade 
já recomendava sua baixa dos estoque nacionais. 

Os temas da ajuda humanitária e, sobretudo, da ajuda ao desenvol-
vimento são bastante complexos, porque no plano multilateral o Brasil 
sempre rejeitou tentativas de inclusão do país na lista de países doadores, 
os quais estão comprometidos com as metas da ajuda oficial ao desen-
volvimento. O Brasil não se qualificava, portanto, externamente, como 
um país doador.725 Não obstante, a diplomacia brasileira estava compro-
metida, como apontou o Presidente da República, com a prática da so-
lidariedade e, por isso, com a assistência humanitária, sobretudo em si-
tuações de catástrofe e urgências humanitárias. Ademais, outros aportes 
financeiros líquidos a fundos criados fora do guarda-chuva de organis-
mos internacionais poderiam ser instrumento importante e necessário 
de captação de mais recursos, como no caso da contribuição brasileira 
feita ao Fundo Ibas,726 criado pela Índia, Brasil e África do Sul para finan-
ciar projetos de combate à fome e à pobreza em PEDs, em particular em 
países de menor desenvolvimento relativo. 

725 A posição brasileira é, em geral, bem compreendida pelos parceiros africanos. Em Nai-
robi, reportou a embaixada brasileira naquela cidade, foi registrado o entusiasmo dos 
interlocutores africanos com as perspectivas de adensamento das relações com o Brasil 
e o interesse desses interlocutores pela cooperação com o Brasil, mesmo percebendo que 
o Brasil não é um doador do tipo clássico. Para as autoridades quenianas, seria positivo 
ver o Brasil disposto “a transferir tecnologia e formar quadros sem exigir contrapartidas 
comprometedoras, políticas ou econômicas”.

726 O Fundo Ibas foi criado em Nova Iorque, à margem da sessão de abertura da 58ª Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, quando Brasil, Índia e África do Sul constituíram-no com 
o objetivo de financiar ações de combate à fome e à pobreza, para ser administrado pelo 
PNUD. O objetivo deste fundo é reproduzir e disseminar políticas e projetos sociais bem-
-sucedidos em países em desenvolvimento, em áreas como ampliação de acesso a saúde, 
educação, saneamento e segurança alimentar, entre outras. O fundo do Ibas foi concebido 
com o propósito de complementar esforços voltados para o desenvolvimento e, em de-
zembro de 2006, recebeu o prêmio de Cooperação Sul-Sul outorgado pelo PNUD.
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 No período 2007-2010, seria preciso, portanto, concluir o pro-
cesso de apresentação e aprovação do projeto de lei referente à assistên-
cia humanitária. Idealmente, esse processo deveria estar vinculado a um 
debate nacional mais amplo que legitimasse plenamente a vocação soli-
dária da ação externa brasileira, em particular no tocante à África, o que 
permitiria inclusive a alocação de mais recursos orçamentários para esse 
fim. Possível apoio à posição oficial nessa matéria poderia ser obtido, em 
princípio, junto às representações do Movimento Negro ou ainda junto a 
outros agentes políticos internos que, ou corroboram a tese presidencial 
de dever moral de pagamento de uma dívida histórica para com a Áfri-
ca, ou identificam outras razões, de cunho religioso ou estratégico, por 
exemplo, para endossar a aplicação de recursos nacionais em benefício 
de populações de terceiros países. 

A COOPERAÇÃO TÉCNICA COMO INSTRUMENTO 
CONTRA A EXCLUSÃO SOCIAL

 Primeiramente, convém admitir que a CT vem sendo um dos 
eixos tradicionais da política do Brasil na África, desde a década de 1970, 
mas sobretudo a partir da criação da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), já nos anos 1980. Sua inclusão, como aqui se propõe, entre os no-
vos eixos das relações Brasil-África tem por objetivo destacar o que po-
deria ser considerado seu novo objetivo – assegurar o exercício da plena 
cidadania por parte de brasileiros e africanos, bem como a luta contra a 
exclusão social no plano global. A identificação desse objetivo como um 
novo elemento da política de CT brasileira amplia o desafio perante o 
qual se encontram os agentes diplomáticos e demais atores responsáveis 
por conferirem dinamismo a esse eixo das relações com o continente 
africano.

No cenário internacional, a CT brasileira buscou tradicionalmente 
prestar assistência ao desenvolvimento, ao mesmo tempo em que a di-
plomacia brasileira serviu à projeção dos interesses dos PEDs. No Gover-
no Lula, ou, mais precisamente, no contexto da política africana do Brasil 
inaugurada em 2003, a CT com os países africanos precisaria, no entan-
to, ser posta, mais precisamente, a serviço da divulgação e socialização 
de um paradigma de desenvolvimento interno apresentado como novo, 
que estabeleceu o combate à fome e à pobreza como objetivo central e 
defendeu o crescimento econômico desde que associado à justiça social. 
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Nesse sentido, a CT precisaria dispor de mecanismos e renovar 
práticas que lhe permitissem contribuir para a consagração do modelo 
interno de combate à fome e à pobreza, e de luta contra a exclusão social. 
O objetivo seria garantir aos parceiros africanos os benefícios de políticas 
sociais e modelos brasileiros que, aplicados, com sucesso, em ambos os la-
dos do Atlântico, poderiam angariar maior respaldo internacional e, des-
sa forma, potencializar suas perspectivas de êxito, tanto na própria África, 
quanto também no Brasil, além de projetarem o Brasil como referência 
mundial na aplicação de modelos de desenvolvimento com justiça social. 

O primeiro passo para a adequação desse novo eixo bilateral aos 
novos pilares da política africana do Brasil seria, portanto, assegurar 
interpretação inequívoca que demonstre a vinculação entre o interesse 
nacional e a proposta de exportação do paradigma de desenvolvimen-
to brasileiro. Trata-se de uma adequação do discurso e da própria com-
preensão acerca dos objetivos e sobretudo benefícios da cooperação 
internacional, que costuma sublinhar os aspectos de prestação de assis-
tência, ou seja, as transferências de conhecimento e de tecnologia, do 
Brasil para o exterior, e as vantagens auferidas pelos países beneficiários 
dessa assistência. Em proveito próprio, haveria, segundo a interpretação 
clássica, a perspectiva de venda posterior de equipamentos e contratação 
de serviços brasileiros. 

A cooperação internacional no campo da AIDS, iniciada ainda no 
período anterior a 2003, pode ser apresentada como o primeiro exem-
plo dessa reinterpretação dos objetivos e benefícios da cooperação inter-
nacional. De acordo com essa reinterpretação, os interesses brasileiros 
passariam a estar assegurados mediante a exportação dos modelos brasi-
leiros. Esse primeiro exemplo começa, todavia, a se multiplicar, como se 
pode observar no caso das propostas que têm se repetido de cooperação 
entre o Brasil e a África para a produção de biocombustíveis e combate à 
fome. O caso da cooperação em matéria de Doenças Sexualmente Trans-
missíveis e AIDS (DST/AIDS) é, todavia, ainda muito importante, por-
que permite rever a concepção original da cooperação prestada de modo 
a focalizar os benefícios internos, passíveis de serem auferidos mediante 
a exportação do que seriam as boas práticas já desenvolvidas pelo Brasil 
no campo do desenvolvimento humano. 

Conforme reconhecem os responsáveis pelo Programa Nacional 
de DST/AIDS do MS, ao iniciar a implantação do Programa Nacional, 
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com proposta de prevenção e, também, tratamento gratuito a todo o 
universo de soropositivos no país, o Brasil inaugurava uma política que 
contava com ampla oposição no meio internacional, por razões associa-
das, entre outras, à proposta de quebra de patentes para medicamentos, 
ao impacto orçamentário em países em desenvolvimento, e, também, ao 
rompimento de padrões vigentes no âmbito de importantes organismos 
internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. Nesse sentido, 
desde o início, o Programa Nacional brasileiro identificou a necessidade 
de exportação do modelo brasileiro, via cooperação internacional, como 
forma de romper o isolamento a que estavam submetidas as novas práti-
cas e a política de combate à AIDS no Brasil.727 

A exportação do modelo brasileiro representava, assim, a busca de 
sócios em uma nova proposta de tratamento, que tinha por objetivo alte-
rar padrões internacionais até então vigentes para prevenção e combate 
à AIDS.728 Um número maior de adeptos das práticas lançadas no Brasil 
tenderia a reduzir as resistências internacionais e, consequentemente, po-
deria redundar em melhores condições internacionais para o desenvolvi-
mento, no Brasil, da política nacional de combate à AIDS. A consagração 
e, especialmente, o fortalecimento do modelo interno brasileiro, de acor-
do com o PN DST/AIDS, seriam mais facilmente alcançados mediante a 
replicação de suas práticas e de seus resultados em terceiros países. 

O exemplo assinalado é pertinente na medida em que aponta os 
benefícios internos passíveis de serem auferidos com a exportação de 
modelos. O caso presta-se a analogias, por exemplo, com os propósitos 
anunciados para os projetos de assistência brasileira a países africanos 
no desenvolvimento da bioenergia.729 O Brasil propunha-se a transferir 

727 Para discussão dessa matéria, em particular, foi realizada entrevista com a Assessoria 
Internacional do PN DST/AIDS, em novembro de 2006.

728 Entre os êxitos registrados pelo Brasil no contexto da exportação de seu modelo de tra-
tamento para pacientes soropositivos em países em desenvolvimento cabe mencionar 
os seguintes: aprovação da Resolução 33/2001, durante a 57ª. Sessão da Comissão de 
Direitos Humanos da ONU que consagrou o acesso de medicamentos para AIDS como 
um direito humano básico; a aprovação da proposta brasileira na OMS, em maio de 
2001, que alerta para a necessidade de serem disponibilizados medicamentos a preços 
acessíveis a todas as vítimas da epidemia de AIDS; o compromisso firmado na sessão 
especial da AGNU, em junho de 2001, que marca a necessidade de uma abordagem 
integrada entre prevenção, assistência e treinamento e proteção aos direitos humanos; a 
participação ativa do Brasil na criação do Fundo Global da Aids, Tuberculose e Malária 
e a aprovação na OMC de proposta na área de patentes que assegura a proteção à saúde.

729 Informações e comentários sobre o tema colhidos em entrevista com funcionário do De-
partamento de Energia, do Itamaraty, concedida em novembro de 2006.
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tecnologia e capacitar outros países para a produção de etanol e outros 
biocombustíveis e, assim, ampliar os debates acerca da matriz energética 
mundial, bem como da regulamentação do comércio desses produtos.730

730 Durante reunião realizada em Londres, em 25 de abril de 2006, no âmbito do “steering 
group” do projeto de cooperação Brasil-Reino Unido-países africanos para o desenvolvi-
mento da produção de etanol, o representante brasileiro presente reafirmou o interesse do 
Governo e do setor privado brasileiro em promover a produção, consumo e exportação 
do etanol nos países africanos, com o objetivo de tornar o etanol uma commodity interna-
cional. O tema era recente, mas cresceu muito na agenda da política africana do Brasil. 
Nesse sentido, registre-se a reunião convocada pela Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, em setembro de 2006, para instalar um mecanismo de coordenação e articula-
ção dos diferentes órgãos do Governo de alguma forma envolvidos com a questão dos 
biocombustíveis, a fim de buscarem assegurar o conjunto dos interesses brasileiros nessa 
matéria e, também, de evitar que o evidente crescimento das expectativas junto a inter-
locutores estrangeiros acabasse por criar constrangimentos no relacionamento bilateral, 
caso não pudessem ser atendidas. O próprio Presidente Lula indicou, inúmeras vezes, o 
interesse brasileiro em expandir o programa de cooperação na área de biocombustíveis 
com os parceiros africanos. Durante encontro que mantiveram, em Brasília, à margem da 
I Cúpula do Ibas, em setembro de 2006, ele comentou com seu homólogo sul-africano, 
Thabo Mbeki, que “cada vez que penso nesses programas, penso na África”. As autori-
dades brasileiras, por sua vez, sublinharam o potencial econômico, social e ambiental do 
programa de biodiesel. O modelo brasileiro, em que as energias renováveis têm papel 
destacado, em particular as hidroelétricas, era frequentemente citado. Na abertura da 
10ª Conferência e Seminário sobre o Negócio e o Financiamento do Petróleo e do Gás na 
África, realizada em Argel, em março de 2006, o Secretário-Geral da UNCTAD, Supachai 
Panitchpakdi, fez longa e elogiosa referência à experiência brasileira no desenvolvimen-
to de fontes de energia alternativas, em especial os biocombustíveis. Panitchpakdi reco-
mendou aos países africanos, em particular aqueles dependentes de fontes externas de 
energia, que levassem em conta a experiência brasileira. O Presidente Wade, do Senegal, 
comentou, em encontro com o Presidente Lula, à margem da II CIAD, que os biocombus-
tíveis são muito importantes para a África, que “possui muitas terras cultiváveis ainda 
ociosas”. Ele sugeriu que esse tema se tornasse prioridade na agenda de cooperação entre 
o Brasil e a África. Desta vez durante sua intervenção na primeira mesa redonda da II 
CIAD, em julho de 2006, em Salvador, Bahia, o Presidente Lula fez novamente amplas 
referências aos biocombustíveis e exortou uma parceria entre brasileiros e africanos nesse 
domínio. Ao Presidente Wade, disse que os biocombustíveis podem ser a base energética 
capaz de contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres e gerar empregos; 
e também que o programa brasileiro pode ser “uma grande chance para o continente 
africano”. Posteriormente, ainda em julho de 2006, o Senegal realizou a Reunião dos Mi-
nistros da Energia dos Países Africanos não produtores de Petróleo e decidiu criar uma 
Fundação de Energias Alternativas, destinada à implantação de um programa de bio-
nergia, para o qual buscavam assistência e tecnologia brasileiras. A ideia seria estender 
esse programa a países vizinhos, como o Mali e Guiné-Bissau. O Presidente Lula não 
pôde comparecer à referida Reunião, mas enviou carta ao Presidente Wade, anfitrião do 
evento, em que afirmava o seguinte: “a área de energia é essencial para o desenvolvi-
mento sustentável de nossos países. Com as altas recordes dos preços internacionais do 
petróleo e seus derivados, o etanol e o biodiesel surgem como a melhor alternativa para 
superar nossa dependência de recursos fósseis. O Brasil está disposto a compartilhar seu 
conhecimento acumulado no desenvolvimento e uso de etanol de cana-de-açúcar como 
combustível automotivo, bem como a experiência inovadora do programa do biodeisel e 
do H-Bio. Parceria entre [o] Brasil e os países africanos nessa área tem todos os elementos 
necessários para prosperar e tornar-se estratégica”. Na sequência dessa carta e da Reu-
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Os novos eixos das relações Brasil-África incorporaram, portanto, 
uma dimensão renovada referente às parcerias que produzem benefícios 
para todos os parceiros. Não se trata de prestar assistência e realizar mo-
vimentos orientados essencialmente no sentido Brasil-África, mas reco-
nhecer as vantages de um novo paradigma em que os potenciais benefí-
cios internos passam a ser uma forte, senão a principal, justificativa para 
os programas de cooperação técnica e científica-tecnológica, bem como 
de cooperação etnorracial. 

A compreensão dessa dimensão de benefícios recíprocos apre-
senta-se como um desafio aos agentes governamentais, aos quais cabe 
desenvolver os novos eixos da cooperação Brasil-África. No entanto, ela 
permite vislumbrar a oportunidade de larga expansão das atividades de 
cooperação com a África, porque amplia sua legitimidade junto a setores 
da sociedade brasileira que se apresentem mais reticentes à lógica da soli-
dariedade e da assistência gratuita, ou da responsabilidade de pagamento 
de uma dívida moral com a África. A aproximação e cooperação com a 

nião realizada em Dacar, uma missão brasileira visitou a capital senegalesa em novembro 
de 2006 para a elaboração de projeto de cooperação técnica com o Senegal com vistas à 
produção de biocombustíveis naquele país.

 Ainda no contexto das perspectivas de cooperação na área de biocombustíveis, é bastante 
singular o caso nigeriano. O país, grande produtor de petróleo, mostrou-se comprome-
tido com o desenvolvimento de programas de energias renováveis para atendimento à 
demanda interna e adotou legislação que determina a incorporação de etanol à gasolina 
consumida no país. Para dar início ao programa, o setor privado nigeriano, com o endosso 
governamental, começou a negociar a importação de etanol brasileiro. Ao mesmo tempo, 
estava planejando o desenvolvimento da indústria  de produção de cana e mandioca, assim 
como a instalação de usinas produtoras de álcool no país. Em ambos os casos, foi buscada a 
assistência técnica e investimentos brasileiros. Segundo o Presidente Obasanjo, da Nigéria, 
havia vantagens sociais e ambientais no programa do etanol, que deveria ser desenvolvido 
com base na atual estrutura fundiária do país, de pequenos lotes, em áreas de terra de 
propriedade particular ou comunal, o que poderia contribuir para a fixação do homem 
à terra e para o aumento de sua renda.  As empresas de petróleo do Brasil (Petrobras) e 
da Nigéria (NNPC) estão discutindo uma possível parceria também na área de energias 
renováveis, que são parte do desenvolvimento estratégico de ambas as empresas. Ainda 
nesse campo, são também dignas de registro as possibilidades de parceria com a RDC. 
Autoridades congolesas estiveram no Brasil em 2005, para explorar possíveis parcerias e 
assistência brasileira no setor mineiro e energético e registraram o potencial de produção 
de energia hidrelétrica e de biocombustível do país, uma vez que se trata do país que detém 
as maiores reservas de água na África, com a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, 
depois da Amazônia, e enorme quantidade de terras aráveis. Registre-se, assim, a realiza-
ção, em março de 2006, de missão, ao Brasil, de Ministros da Agricultura da SADC, que 
foram trazidos ao País para conhecerem o programa brasileiro de etanol e realizaram visita 
a complexo sucroalcooleiro da região de Ribeirão Preto. Por fim, duas missões brasileiras 
estiveram em Gaborone, em 2003 e 2004, a fim de apresentar a tecnologia brasileira de pro-
dução de etanol ao Secretariado da SADC, que vinha demonstrando grande interesse em 
dar seguimento a esses contatos e a uma possível cooperação Brasil – SADC nesse domínio.
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África, mediante a exportação do modelo brasileiro de desenvolvimento 
e das políticas públicas e de desenvolvimento a ele associadas, passa a 
ter, portanto, como um de seus principais objetivos, assegurar melhores 
condições internacionais para a consolidação, no plano interno, desse 
modelo e de tais políticas, ao mesmo tempo em que também deve poten-
cializar as perspectivas de desenvolvimento humano nos países em que 
se realizam as ações de cooperação.

AINDA A COOPERAÇÃO TÉCNICA

A despeito dos exemplos verificados no caso da cooperação em 
matéria de HIV/AIDS e das perspectivas de cooperação para o desenvol-
vimento de biocombustíveis, a CT no período 2003-2006 buscou cum-
prir seus objetivos clássicos, ou seja, servir de “instrumento de coopera-
ção para o desenvolvimento, a fim de melhorar as capacidades humanas 
e institucional, e [tendo] utilizado, para tanto, transferência, adaptação e 
uso de habilidades, conhecimento e tecnologia”.731 Os programas brasi-
leiros de CT, grande parte deles planejada e coordenada pela ABC, segui-
ram esse paradigma. 

Particularmente, no período 2003-2006, a CT com países africa-
nos sentiu os efeitos das mudanças ocorridas na ABC, que provocaram 
ampla alteração do corpo técnico da Agência. Ao contrário dos quadros 
antigos, que haviam sido capacitados ao longo de praticamente uma dé-
cada, os novos funcionários depararam-se não só com pouca experiência 
técnica e burocrática, mas também com uma imensa lista de demandas, 
resultado da prioridade conferida às relações com a África e também, ou 
sobretudo, à América Latina. A prioridade da política externa brasileira 
com relação a ambas as regiões traduziu-se em mais demandas e, con-
sequentemente, no aumento dos compromissos brasileiros de apoio aos 
países latino-americanos e africanos. 

Como resultado dessa demanda acrescida, combinada a uma ca-
pacidade de resposta diminuída, ou em processo de reestruturação, os 
anos de 2003 e 2004 significaram uma quase paralisia da prestação de 
cooperação técnica do Brasil aos países africanos. Os projetos já acorda-
dos com outras agências executoras, como o Alfabetização Solidária732 e 

731 Lopes, 2005, p.61-62.
732 O programa de alfabetização de jovens e adultos do Alfabetização Solidária estava im-

plantado em Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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o Bolsa-Família,733 além do Centro de Formação Profissional do Cazen-
ga, em Angola, tiveram prosseguimento, assim como ações da área de 
educação e formação profissional em Cabo Verde. No entanto, as demais 
ações inscritas na lista descritiva de projetos financiados pela ABC no 
período 2003-2004 dizem respeito quase exclusivamente a ações tópicas, 
em geral relativas a viagens e missões de prospecção, muitas delas sem 
prosseguimento, como indica o levantamento feito junto aos postos, em 
agosto de 2006, que autoriza essa afirmação.734 

No tocante aos recursos aplicados em países africanos, a evolução 
no período foi a seguinte: em 2003, US$ 290.292,83, dos quais 87,57% 
referentes a ações associadas à visita presidencial ocorrida em novembro 
daquele ano; em 2004, US$ 847.932,76 e, em 2005, US$ 1.511.617,13. Em 
2006, os recursos executados ascenderam a US$ 2.239.207,95. Não obs-
tante, em razão de aportes adicionais feitos com recursos da rubrica de 
cooperação com os países de língua portuguesa existente no orçamento 
do MRE e que soma parte de seus recursos àqueles disponibilizados pela 
ABC para financiamento da CT brasileira nos Palop, mais expressiva do 
que os números citados é a contagem, por exemplo, de países que cons-
tam da lista de projetos/atividades da ABC. Além de todos os Palop, que 
estão presentes em todos os anos, há, em 2003, apenas mais um país; em 
2004, são dois; em 2005, são cinco; e, em 2006, são 8, com atividades 
previstas em mais 4 países. 

A tendência, sem dúvida, era de ampliação de beneficiários da CT 
brasileira, inclusive em reação a uma demanda proveniente de pratica-
mente todos os países do continente.735 As solicitações de apoio brasileiro 
estavam distribuídas por várias áreas, mas incidem essencialmente sobre 

733 O Bolsa-Família, agora Bolsa-Escola, estava implantado em Moçambique e São Tomé e 
Príncipe. 

734 A ABC enviou, em agosto de 2006, a todos os postos na África, pedido de comentários 
acerca do estádio de implementação dos projetos de cooperação. As respostas indica-
ram, de maneira geral, lentidão na implementação das ações acordadas. 

735 Levantamento da demanda de cooperação ao Brasil indicou, nos variados campos, so-
licitações ou manifestações de interesse por parte de 47 países. Fora dessa listagem po-
derão ter escapado solicitações feitas, por exemplo, por intermédio das representações 
brasileiras junto a organismos internacionais, ou junto a capitais, como Washington, 
onde várias representações africanas têm suas representações cumulativas com o Brasil. 
Os países que não constam da lista de potenciais parceiros, com demandas ou interesses 
já indicados seriam, segundo esse mesmo levantamento, os seguintes: Djibouti, Eritreia, 
Libéria, Niger, República Centro-Africana, Seicheles e Serra Leoa.
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duas: agricultura, inclusive, nos últimos 2 anos, o desenvolvimento de 
biocombustíveis; seguido de prevenção e tratamento da AIDS.736 Outros 
temas eram saúde, particularmente combate à malária, programas so-
ciais desenvolvidos pelo Brasil (bolsa-escola, merenda escolar,737 comba-
te à pobreza em geral, combate à fome,738 desenvolvimento rural e urba-
no, eletrificação rural), formação de empreendedores na área de micro e 
pequena empresa e esporte, principalmente futebol. 

Para levar a cabo programas de cooperação com os países africa-
nos foi sempre essencial a parceria com instituições nacionais, que figu-
ram como as executoras desses programas. Nesse sentido, é pertinente 
identificar os parceiros que, no período em análise, se revelaram mais 
habilitados para desenvolver a CT em países africanos.

Pondo à parte os programas que já vinham sendo realizados nos 
Palop antes de 2003, em que sobressai, por exemplo, a parceria com o 
Serviço Nacional da Indústria (Senai), que passou a responder também, 
a partir de 2005, pela implantação do Centro de Formação Profissional 
e Promoção Social da Guiné-Bissau, ou ainda com o Alfabetização Soli-
dária, o principal agente brasileiro na área de cooperação internacional, 
no período a partir de 2003, terá sido o PN DST/AIDS, que atuava em 

736 O êxito do programa nacional de luta contra a AIDS e os resultados da política nacional 
de combate ao HIV/AIDS, em paralelo à expansão da doença na África e o protagonis-
mo do Brasil nos foros internacionais, em que o tema estava direta ou indiretamente em 
debate, terão sido determinantes para que os países africanos passassem a procurar a as-
sistência brasileira ainda no final dos anos 90. A evolução do envolvimento brasileiro em 
ações de cooperação internacional nessa área está registrada no trabalho do Conselheiro 
Francisco Luz, apresentado no L Curso de Altos Estudos, sob o título A questão da AIDS 
na África Austral: Realidades e perspectivas da cooperação brasileira com os países da região para 
o combate à pandemia. Brasília, 2006. Ali, ele aponta como o Ministério da Saúde criou 
estruturas internas responsáveis pela formulação e gestão da estratégia e do programa 
de cooperação internacional do Brasil no domínio do HIV/AIDS, que se estende por 
praticamente todo o mundo, mas, em particular, pela América Latina e pela África.

737 Foram assinados, em outubro de 2005, memorandos de entendimentos entre o Governo 
brasileiro – MEC, a FAO e os Governos de Moçambique, Cabo Verde e Angola para 
apoio aos respectivos programas nacionais de segurança alimentar, no âmbito das metas 
do milênio, com ênfase na prestação de assistência técnica brasileira à implantação, nes-
ses países, de programas de merenda escolar.

738 Em 8 e 9 de setembro de 2004, vinte Chefes de Estado africanos reuniram-se em Oua-
gadougou na Cúpula Extraordinária sobre a Pobreza na África e adotaram um plano 
de ação de combate à pobreza no continente africano, com o objetivo de lançar as bases 
de um processo para a criação de empregos no continente, onde apenas 6% a 25% dos 
trabalhadores ocupam emprego assalariado (os restantes desempregados, na agricultura 
ou na informalidade) Desses, 70% são empregados no setor agrícola. 
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conjunto com entidades governamentais, do nível estadual e municipal, 
bem como com centros de estudo e pesquisa de todo o país.739 Como 
já comentado, haveria, entre esses parceiros, a percepção dos benefícios 
auferidos, pelo Brasil, com a extensão de seus programas de coopera-
ção. Além disso, entre esses agentes, em particular, existia também um 
componente de solidariedade que continuava presente na implantação 
do programa em âmbito nacional e, portanto, naturalmente estendido 
para o plano internacional.740

No período 2003-2006, a cooperação brasileira na área de AIDS741 
incluiu a capacitação de quadros e o tratamento medicamentoso do con-
junto de pacientes soropositivos de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e 
Guiné-Bissau.742 Previu também apoio e capacitação, em diferentes níveis, 
aos programas nacionais de luta contra a AIDS em Angola e Moçambique. 

Em Maputo, o Brasil manteve o programa de tratamento de cem 
pacientes soropositivos, além de ter conduzido o estudo de viabilidade 

739 O PCI em Cabo Verde vinha sendo realizado em parceria com o Programa HIV/AIDS do 
Estado de Pernambuco. O estudo de viabilidade para instalação de fábrica de antirretro-
virais em Moçambique, com a FIOCRUZ e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 

740 Assessoria Internacional do PN DST/AIDS, entrevista citada.
741 A principal iniciativa de cooperação bilateral relativa à AIDS até então realizada na Áfri-

ca, tanto quanto na América Latina, era o Programa de Cooperação Internacional (PCI), 
voltado para a capacitação em assistência e manejo clínico de pacientes soropositos e 
logística de medicamentos, inclusive a doação de medicamentos antirretrovirais (ARVs) 
produzidos em laboratórios brasileiros. Em 2006, o PCI, em sua fase II, chegava a três 
países: Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nessa segunda fase, o progra-
ma estava voltado para países de menor incidência ou em que o crescimento das taxas 
de contaminação ainda possa ser controlado, dando à cooperação brasileira chances de 
maior impacto social e epidemiológico. Nesse sentido, o PCI II oferecia tratamento uni-
versal e objetiva a redução das taxas de transmissão vertical do vírus. Assim, segundo os 
técnicos do PN DST/AIDS, além de seu elemento assistencial e humanitário, o PCI fazia 
parte da política e estratégia nacionais em defesa do tratamento universal dos pacientes 
soropositos em países em desenvolvimento. O objetivo primordial do PCI era exatamen-
te o de contribuir para a ampliação do acesso ao tratamento com ARVs nos países em 
desenvolvimento, comprovando a viabilidade econômica e técnica dessa política mesmo 
em países de menor desenvolvimento relativo. Com a perspectiva de estimular a coope-
ração internacional, inclusive com a África, a UNAIDS e o Governo brasileiro criaram, 
em 2004, o Centro Internacional de Cooperação Técnica (CICT) em HIV/AIDS. O CICT 
tem composição internacional, e lhe cabe a tarefa de identificar as boas práticas brasilei-
ras na matéria e viabilizar sua transferência para os países interessados em programas 
de cooperação. 

742 Trata-se da Fase II do PCI. Em Bissau, o programa era operado em conjunto com o 
UNICEF e o UNAIDS. Em Moçambique, o programa, ainda na fase I, recebia apoio da 
Fundação Ford.
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para a instalação de uma fábrica de antirretrovirais no país.743 O anún-
cio brasileiro de transferência de tecnologia para a instalação de uma 
fábrica de antirretrovirais foi feito em novembro de 2003. Desde aquela 
data, o assunto evoluiu de forma bastante sinuosa, até início de 2006. Em 
meados daquele ano, a Embaixadora do Brasil em Moçambique infor-
mou que já podia antever a possibilidade de concretização do projeto de 
instalação da fábrica com apoio brasileiro, ainda que, para tanto, fosse 
preciso identificar eventuais financiadores, tarefa na qual o Brasil, como 
parte da parceria com Moçambique nessa matéria, também passaria a 
estar engajado. 

Para muitos países africanos, onde a incidência da AIDS pode che-
gar à casa de aproximadamente 40%, como no caso de Botsuana e da 
Suazilândia, a possibilidade de contar com a cooperação brasileira para 
instalação de uma fábrica de antirretrovirais fez que se multiplicassem os 
pedidos ao Brasil de apoio nesse domínio. A experiência adquirida pelo 
Brasil no encaminhamento do caso em Moçambique poderá ter contri-
buído para respostas mais objetivas a essas solicitações. É verdade que 
subsistia o desafio relativo à obtenção de terceiras fontes de financiamen-
to, para o qual, todavia, não se buscara obter resposta, além da afirmação 
tradicional de que o Brasil, ou mais propriamente o Governo brasileiro, 
não disporia de recursos para aplicação nesse projeto. 

A propósito, no período 2003-2006, a cooperação brasileira para 
com a África não registrou avanços no tocante a iniciativas de trilatera-
lização, ou de busca de financiamento junto a doadores internacionais. 
Foram tentadas algumas atividades com apoio de organismos interna-
cionais, mas a capacidade de financiamento de muitos desses organis-
mos é restrita. Por exemplo, os agentes diplomáticos brasileiros busca-
ram na FAO, na UNESCO e no PNUD, entre outros, oportunidades de 
financiamentos para algumas iniciativas. Não foram exceção, porém, as 
vezes em que esses mesmos organismos solicitaram e receberam apoio 
financeiro brasileiro para viabilizar iniciativas, particularmente, junto 
aos Palop, normalmente via concessão de passagens e diárias. 

743 Foram os recursos da rubrica CPLP, no valor de US$ 487 mil, liberados em dezembro 
de 2004 e repassados para o projeto ABC/PNUD, que permitiram o financiamento do 
estudo de viabilidade do projeto da fábrica de antirretrovirais. A oferta de apoio brasi-
leiro para a instalação de fábrica de antirretrovirais em Moçambique data da viagem do 
Presidente Lula a Maputo, em novembro de 2003. 
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Tanto em iniciativas relativas ao combate à AIDS e desenvolvimen-
to agrícola, quanto em projetos mais genéricos no campo da cooperação 
Sul-Sul, como desminagem, apoio institucional, saúde, meio ambiente 
etc., havia uma lista de ofertas de países doadores que manifestaram in-
teresse em discutir a possibilidade de financiar projetos de CT execu-
tados pelo Brasil e suas instituições. Entre esses países estavam Reino 
Unido, Estados Unidos, Dinamarca, França, Alemanha, Japão e a Líbia, 
que indicou disposição de financiar atividades brasileiras em Burquina 
Faso. Contatos e negociações com os doadores a propósito da coopera-
ção trilateral precediam o início do Governo Lula. Existiam, dessa épo-
ca, algumas iniciativas em andamento com o Japão,744 por exemplo, para 
financiamento da participação de africanos em cursos no Brasil na área 
agrícola. Mas não havia, em 2006,  projetos em execução, na África, com 
financiamento de terceiras fontes.

A única exceção era o projeto de desenvolvimento agrícola na 
Guiné-Bissau, financiado com recursos do Fundo Ibas, formado por 
aportes financeiros dos três países membros da Iniciativa Ibas, e admi-
nistrado pelo PNUD. 

A trilateralização, segundo a ABC, continuaria sendo um tema em 
exame, mas que encontrava resistências ou dificuldades de várias ordens, 
inclusive operacional. 

Em vias de ser complementamente regulamentado,745 o Fundo Ibas 
ofereceria, no entanto, uma opção operacional para a trilateralização, so-
bretudo para os programas de CT orientados para ações contra a fome e 
a pobreza. Sob essa rubrica, entraria uma ampla gama de atividades, den-
tre as quais todas as ações na área agrícola e programas sociais, como os 
de eletrificação rural e segurança alimentar, além de programas de luta 
contra a AIDS. O Fundo foi concebido para receber recursos de terceiras 
fontes, a serem aplicadas em programas de combate à fome e à pobreza, 
mediante o desenvolvimento de programas de cooperação Sul-Sul. 

744 A cooperação Brasil-Japão e terceiros países está regulamentada por documento assina-
do pelos dois países em 2000. Tem como áreas prioriárias educação, agricultura e saúde 
e está orientada essencialmente para os Palop. 

745 A Junta Diretora do Fundo, que se reúne trimestralmente em Nova York, estava, no final 
de 2006, completando o processo de análise dos documentos relativos à apresentação 
de projetos e gestão do Fundo, com base em procedimentos seguidos pelo PNUD, mas 
revistos à luz da orientação de simplificação dos procedimentos destinados à promoção 
das ações de cooperação Sul-Sul.
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Assim, seria possível afirmar que, no período 2003-2006, foi ins-
tituído um mecanismo que viabilizaria a expansão da CT brasileira, em 
particular a cooperação orientada para área considerada prioritária, que 
viria a ser exatamente a luta contra a exclusão social. Foram, portanto, 
criadas condições operacionais para inaugurar uma nova fase na CT bra-
sileira, com recursos provenientes de terceiros países e de fontes finan-
ciadoras que, reiteradamente, anunciaram a disposição de associar-se ao 
Brasil no desenvolvimento de projetos de cooperação para o desenvolvi-
mento na África. Na verdade, o mesmo valeria para projetos na América 
Latina, como já ocorre com a aplicação de recursos do Fundo Ibas em 
projeto em execuação no Haiti. 

Registre-se, igualmente, a participação da Embrapa entre os prin-
cipais parceiros nacionais na implementação de atividades de CT na 
África. Para coroar o envolvimento de cerca de duas décadas dessa insti-
tuição com o continente africano, a Embrapa inaugurou, em novembro 
de 2006, o seu primeiro escritório no exterior, mais propriamente em 
Gana, com o objetivo de facilitar a atividade da empresa em países afri-
canos. Essa atividade prevê o desenvolvimento de projetos agrícolas na 
África, treinamento de recursos humanos, apoio à área de pesquisa e de-
senvolvimento em instituições congêneres africanas e, ainda, a realização 
de pesquisas de interesse para o Brasil, dada a riqueza do material gené-
tico que se encontra em solo africano. A Embrapa previu financiamento 
de um ano para as atividades do escritório, pois, após esse período, é 
expectativa da empresa que os serviços que vier a prestar irão pagar o 
funcionamento do novo escritório.746 Ou seja, o projeto da Embrapa não 
é oferecer CT a título gratuito, mas vender seus serviços de assistência 
técnica, pois, segundo os técnicos da empresa, haveria amplo mercado 
para esses serviços no continente africano.

O exemplo da Embrapa corrobora a determinação de assegurar 
às relações com a África a certeza do benefício mútuo e da promoção 
dos interesses nacionais. Após cerca de vinte anos como integrante de 
missões a países africanos ou como anfitriã de missões africanas, e como 
instituição responsável pelo desenvolvimento de alguns projetos na Áfri-
ca, a Embrapa entendeu ser benéfico ao desenvolvimento da empresa 
expandir suas atividades para o continente africano, o que, em princí-

746 Fonte Embrapa, Coordenadoria  de Cooperação Internacional, em novembro de 2006.
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pio, permite antever o aumento significativo da capacidade de resposta 
brasileira àquele que é o principal item da demanda de cooperação ao 
governo brasileiro.

Diametralmente oposta tem sido a posição do Ministério da Saú-
de, com a exceção já registrada do PN DST/AIDS. No que diz respeito 
à área de competências desse ministério, em particular o combate à ma-
lária, que representa a principal causa de mortes no continente africano 
e, para muitos, flagelo ainda mais grave do que a AIDS, não há registro, 
no período 2003-2006, de projetos executados ou em execução, além 
daqueles anteriormente referidos no campo da AIDS. Ao final de 2006, 
estavam em processo de negociação quatro projetos para apoio ao for-
talecimento dos sistemas nacionais de saúde, em Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e Moçambique, com valor total orçado de US$ 830.000,00. 
Estariam também em discussão programas na área de prevenção e con-
trole da malária, em Angola, no Cameroun, em Moçambique, na Nigéria 
e no Quênia. Haveria mais um projeto, no Zimbábue, para apoio à im-
plantação de bancos de leite humano. 

A contabilidade pormenorizada dos programas na área de saúde 
permite refletir sobre o compromisso dos agentes públicos brasileiros de 
promover a CT com os países africanos, quando, do lado brasileiro, há 
inegável competência técnica e, do lado africano, grande necessidade de 
apoio e de intervenções mais objetivas e concretas. Escapa aos objeti-
vos deste estudo explicar ou justificar os dados indicados. Não obstante, 
tendo em conta sua natureza também normativa, caberia apenas sugerir 
que, perante a lenta resposta dos agentes da área de saúde para iniciarem 
um trabalho consistente de cooperação com a África, uma alternativa 
seria reconhecer a incapacidade brasileira de responder às demandas 
africanas na área de saúde, em razão dos próprios desafios internos do 
País. Em caso dessa hipótese não ser verdadeira, seria então apropriado 
realizar um trabalho mais intenso de sensibilização dos parceiros da área 
de saúde no tocante à importância da contribuição que podem prestar à 
implementação da política africana do Brasil. 

Esse trabalho poderia desenvolver-se, por exemplo, em torno da 
cooperação brasileira para implantação de programas de detecção pre-
coce e tratamento da anemia falciforme. Na África, os índices de morta-
lidade pela doença chegariam a alcançar a taxa de 80% em crianças de até 
cinco anos, enquanto no Brasil foram drasticamente reduzidos, inclusive 
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em resposta a ampla mobilização da comunidade negra brasileira junto 
às autoridades de saúde do país.747 A cooperação com a África nesse área 
poderia, portanto, incorporar a participação privilegiada dessa comuni-
dade na parceria com os órgãos governamentais. 

Ainda a propósito do eixo da CT bilateral, é imperioso registrar 
outro importante constrangimento que objetivamente se impôs perante 
todos os parceiros e agentes brasileiros da área de CT com a África, mas 
não só. Trata-se da falta de dispositivos legais que autorizassem ou viabi-
lizassem o dispêndio de recursos com ações de CT prestada no exterior.

Da mesma forma que a assistência humanitária, anteriormente 
mencionada, também a CT carece de regulamentação. Todas as ações de 
CT que o Brasil vinha realizando, desde anos que antecedem o Governo 
Lula, eram financiadas com recursos obtidos mediante esquema finan-
ceiro negociado com o PNUD, segundo o qual esse Programa repassava 
ao Governo brasileiro, no caso à ABC, sob o guarda-chuva dos projetos 
BRA/98/04 e BRA/94/17, os rendimentos de recursos brasileiros entre-
gues ao PNUD para administração de projetos realizados no Brasil. 

No início de 2003, o volume de recursos disponíveis para aplica-
ção pela ABC em projetos de CT, na África e em outras áreas considera-
das prioritárias, somava cerca de US$ 7,9 milhões, aproximadamente.748 
No final de 2006, esses recursos eram de US$ 16.231.824,45. Do conjunto 
de recursos dispendidos em CT pelo Brasil no período 2003-2006, da 
ordem de US$ 13,433 milhões, US$ 3,498 milhões, ou seja, 25,96% apro-
ximadamente, foram gastos com iniciativas realizadas na África. 

O montante de recursos disponíveis para a CT tende a ser decres-
cente, em razão da diminuição dos montantes entregues pelo governo 
brasileiro ao PNUD para execução de projetos no país. Mesmo assim, o 
principal obstáculo à execução de projetos na África não seria, em princí-
pio, a ausência de recursos, como revela o saldo de recursos disponíveis. 

747 Técnica brasileira responsável pela implementação das diretrizes da Política de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Falciformes no Brasil compareceu ao III Congresso 
Científico Internacional sobre a Drepanocitose (anemia falciforme), realizado em Dacar, 
e indicou que o Brasil poderia realizar programas de cooperação bilateral com os países 
africanos na área da detecção precoce e tratamento da anemia falciforme. 

748 Este é o valor do saldo financeiro, ou seja, valores efetivamente recebidos menos pa-
gamentos efetivados, referente aos projetos BRA/94/17 e BRA/98/04, que foram, ao 
longo do período 2003-2006, substituídos, respectivamente, pelos projetos BRA/04/44 e 
BRA/04/43. 
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Faltou ao governo brasileiro, ou mais propriamente à sua diplo-
macia, instrumento essencial para desincumbir-se satisfatoriamente da 
tarefa de pagamento daquilo que se anunciou como uma dívida moral 
com a África. No período 2003-2006, não houve progressos na supe-
ração desse problema central na agenda da cooperação Brasil-África, a 
despeito dos diagnósticos dos agentes brasileiros coincidirem no tocante 
à sua urgência. 

Assim como faltava arcabouço jurídico, faltou também, ou conse-
quentemente, o endosso da sociedade brasileira a um maior engajamen-
to do país em ações de cooperação internacional. A ausência de debate 
interno sobre a matéria inibe a propaganda ou divulgação dos esforços 
de cooperação internacional realizados por instituições públicas e órgãos 
governamentais e acaba por provocar um evidente desestímulo entre po-
tenciais parceiros internos. Algumas das parcerias mais bem-sucedidas 
em ações de cooperação internacional, observa-se, estiveram associa-
das a algum tipo de voluntarismo e a agendas pessoais. Como exem-
plos, poderiam ser citados os projetos do bolsa-escola, depois batizado 
de bolsa-família, em países africanos, sobretudo nos Palop, diretamente 
associados à iniciativa do ex-Governador, ex-Ministro e Senador Cris-
tovam Buarque; os programas de alfabetização de adultos, conduzidos 
pelo Alfabetização Solidária – ONG orientada exclusivamente para a im-
plantação desses programas, no Brasil, mas sobretudo no exterior; e, em 
posição destacada, o programa de cooperação na área de DST-AIDS.

Para alterar esse quadro, além do debate interno acerca dos limites 
da generosidade brasileira com relação a terceiros países e da tentativa 
de aprovação de legislação compatível, seria prioritário assegurar a re-
gulamentação das atividades de CT, de modo a permitir, por exemplo, 
a inclusão de rubricas dedicadas à execução de programas de CT nos 
orçamentos de praticamente todos os ministérios ou ainda de órgãos 
da administração pública. Como no caso da assistência humanitária, o 
endosso do Congresso Nacional à legislação específica sobre a matéria 
responderia, ao menos formalmente, pela necessidade de apoio da po-
pulação às ações do Poder Executivo relativas à expansão dos programas 
brasileiros de cooperação técnica, como é a expectativa dos parceiros 
africanos do Brasil e, também, de muitos segmentos da sociedade brasi-
leira favoráveis ao estreitamento das relações com a África. 
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A COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A cooperação internacional em matéria de ciência e tecnologia 
(C&T) pressupõe a existência de parceiros em condições de compartilhar 
conhecimento científico e tecnológico e de conjugar esforços na busca de 
mais conhecimento e/ou de seu aprimoramento. No caso da cooperação 
entre brasileiros e africanos, o pouco conhecimento recíproco compro-
meteu, historicamente, o desenvolvimento da cooperação bilateral nesse 
domínio.749 As reuniões de Ministros da C&T da CPLP, cujas primeiras 
edições eram ainda da gestão Fernando Henrique Cardoso, inauguraram 
um diálogo intergovernamental nessa área e, pela aproximação criada, 
foram o embrião de uma modesta agenda de cooperação científica e tec-
nológica com o continente africano, em que, excepcionalmente, a coope-
ração com a África do Sul já vinha sendo fomentada desde 1996, quando 
foi assinado o acordo de cooperação na área de C&T.

A partir de 2003, no contexto da prioridade conferida às relações 
com a África, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) foi especial-
mente chamado a associar-se aos esforços de construção de uma agenda 
prioritária com o continente africano. Criar uma agenda de cooperação 
na área de C&T com países africanos revelou-se, a princípio, um desa-
fio para os técnicos do setor, entre os quais os do CNPq. Após algumas 
missões de prospecção e discussões internas, foi criado pelo MCT, aquele 
que talvez tenha sido o mais importante mecanismo de cooperação com 
a África inaugurado no período 2003-2006. Trata-se do Programa de 
Cooperação Temática em matéria de Ciência e Tecnologia (ProÁfrica), 
concebido no âmbito da Reunião dos Ministros de C&T da CPLP para 
fomentar a cooperação com os Palop.

Nos termos de seu documento constitutivo, o ProÁfrica tinha por 
objetivo contribuir para a elevação da capacidade científico-tecnológica 
dos países africanos, por meio do financiamento da mobilidade de cien-
tistas e pesquisadores que estivessem atuando em áreas selecionadas pelo 
Brasil e seus parceiros africanos. Como possíveis resultados, aponta, entre 
outros, a identificação de demandas e oportunidades de cooperação re-

749 A Nigéria, que tem centros de pesquisa e universidades dedicadas ao estudo e desenvol-
vimento de projetos na área de energia nuclear, pediu ao Brasil que avaliasse a possibi-
lidade de iniciarem um programa de cooperação nessa matéria, à luz da instalação, em 
julho de 2006, da Comissão de Energia Atômica da Nigéria.
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gional em C&T, o fortalecimento da capacidade de produção de projetos 
conjuntos de cooperação em condições de, posteriormente, serem sub-
metidos às instâncias nacionais e multilaterais de fomento, e a maior e 
melhor capacitação de recursos humanos para a C&T das regiões.

O compromisso do ProÁfrica era o de financiar o início dos con-
tatos e as primeiras atividades a serem desenvolvidas por pesquisado-
res doutores do Brasil com o mínimo de uma contraparte africana,  na 
expectativa de que o apoio financeiro oferecido pelo programa induza 
parcerias e a criação de linhas de cooperação científica e tecnológica, 
principalmente nas áreas de ciências humanas e sociais, mas também de 
recursos hídricos, mineração, petróleo e saúde, com especial enfoque em 
doenças tropicais, aquacultura e biotecnologia.

A seleção dos projetos a serem financiados pelo ProÁfrica estava 
a cargo de um Comitê Gestor, composto por cientistas e funcionários do 
CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e MRE (DCTEC). O 
orçamento do programa, em seu primeiro ano, 2005, foi de R$ 700.000,00, 
e das 61 propostas de projeto apresentadas, 50 foram submetidas 
ao comitê gestor, que aprovou 17. Em 2006, o ProÁfrica manteve o 
orçamento de R$ 700.000,00, que foi acrescido de R$ 400.000,00, para um 
subprograma destinado exclusivamente às Ciências Sociais, no âmbito da 
CPLP. Para 2007, foram selecionados 22 projetos no âmbito do ProÁfrica 
e mais 15 no edital do programa CPLP. O conjunto de projetos ainda 
dizia respeito exclusivamente aos Palop, mas, a partir de 2008, deveria 
ser estendido a outros países africanos, em decorrência da crescente 
demanda dos pesquisadores. O ProÁfrica foi avaliado positivamente por 
seu comitê gestor e pelo MCT, como instrumento indutor do diálogo e 
da cooperação entre instituições brasileiras e africanas na área de C&T. 

Nos moldes do Prosul, destinado ao fomento da cooperação em 
C&T com os países da América do Sul, o ProÁfrica foi criado para re-
fletir a prioridade conferida às relações com o continente africano e, em 
dois anos, mostrou ter conseguido a institucionalização e calendarização 
que lhe assegurariam condições mais favoráveis para sua consolidação 
no conjunto de iniciativas de cooperação internacional na área de C&T. 

Duas características do ProÁfrica podem servir de exemplo a ou-
tros mecanismos a serem eventualmente concebidos, com vistas à imple-
mentação da prioridade conferida à África pela política externa brasileira: 
a primeira diz respeito a seus beneficiários imediatos – o financiamento 
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é dado a instituições e pesquisadores brasileiros que apresentem interesse 
em desenvolver parcerias com instituições africanas. A segunda diz res-
peito à sua institucionalização – o ProÁfrica não é um mecanismo subor-
dinado à administração pública, de quem recebe, todavia, o financiamen-
to para o desenvolvimento de suas atividades, cabendo sua gestão a um 
comitê gestor independente que, formado por personalidades da área de 
C&T, de projeção nacional e internacional, comprometidas com os obje-
tivos da cooperação Sul-Sul, divulga e dissemina o conteúdo e os objeti-
vos do programa no próprio meio acadêmico e na comunidade científica. 
Como ponto frágil, registre-se que o ProÁfrica, assim como o Prosul, não 
contava ainda com rubrica orçamentária específica e dependia da rubrica 
geral do orçamento do MCT para cooperação internacional. 

Como catalizador das iniciativas inscritas no eixo das relações bila-
terais de cooperação científica e tecnológica com a África, o ProÁfrica ino-
vou ao orientar-se para as comunidades científica e acadêmica brasileiras, 
no entendimento de que deve partir do próprio público brasileiro, no caso 
os membros dessas comunidades, uma demanda sustentável pelo adensa-
mento das relações com os contrapartes africanos. O ProÁfrica responde 
claramente aos interesses dos nacionais brasileiros, com benefícios que al-
cançam também a parte africana. Ele foi apropriado pela sociedade civil, 
à qual caberá conferir-lhe dinâmica que tenha por fundamento a efetiva 
demanda da comunidade brasileira de C&T. O que os primeiros dois anos 
demonstraram é que havia uma demanda real, com sinais de crescimento.

Tal como outros mecanismos a serviço da prioridade africana da 
política externa brasileira, também o ProÁfrica poderia somar-se às po-
líticas de discriminação positiva concebidas no âmbito da política exter-
na. Uma das possibilidades seria, por exemplo, dispor, no edital anual 
de lançamento do ProÁfrica, que, no processo de seleção de projetos, 
aqueles apresentados por afrodescendentes teriam precedência sobre os 
demais em caso de desempate, ademais de serem avaliados no conjunto 
de projetos considerados prioritários. 

AS RELAÇÕES ETNORRACIAIS 

No período 2003-2006, as relações com a África testemunharam 
o surgimento de um novo eixo de relacionamento bilateral, ao qual se 
propõe chamar de relações etnorraciais, cuja especificidade repousa na 
natureza híbrida de seu objeto e na preponderância, entre seus agentes, 
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das representações do Movimento Negro e dos próprios afrodescenden-
tes, que, também nesse mesmo período, ganharam, pelo menos no nível 
oficial, uma possível nova identidade como parte da Diáspora africana. 
Esse novo eixo é fruto da vinculação estabelecida entre política externa 
para a África e a luta contra o racismo no Brasil, no contexto da política 
externa do Governo Lula para a África. 

As primeiras iniciativas oficiais realizadas no campo das relações 
etnorraciais foram as visitas que a Ministra Matilde Ribeiro, da Seppir, 
realizou a Angola, Moçambique e África do Sul, ainda em 2003. Segundo 
testemunho da própria Ministra, essas visitas foram de reconhecimento 
e de prospecção de oportunidades de diálogo e de cooperação. Serviram 
para iniciar o balizamento das áreas de interesse comum, entre as quais 
não figurava a promoção da igualdade racial, posto ser este um tema que, 
à exceção da África do Sul, não se entendia pertinente em sociedades que 
não vivenciavam, ao menos não na escala brasileira, o fenômeno da de-
sigualdade racial e, portanto, não identificavam interesses recíprocos na 
formulação de uma agenda bilateral de cooperação na área de combate 
ao racismo e promoção da igualdade racial.750

O caso sul-africano revelou-se, no entanto, bastante específico, ha-
vendo, de imediato, a identificação de interesses convergentes, tanto por 
parte de setores oficiais do governo, quanto de entidades da sociedade 
civil, em particular centros de pesquisa dedicadas ao estudo de questões 
raciais no Brasil e na África do Sul.751 O objeto das relações etnorraciais 

750 Não obstante, no relatório oficial (Relatório Visita da Senhora Ministra Matilde Ribeiro a 
Angola. África do Sul e Moçambique. 27 de setembro a 5 de outubro de 2003. Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Presidência da República. Seppir), 
em sua conclusão, a Ministra Matilde Ribeiro informa que “nos três países visitados, há 
possibilidade de avanços nas relações efetivas com o Brasil no que diz respeito à promoção 
da igualdade racial e seu vínculo com as questões econômicas, sociais e culturais. Especi-
ficamente para a população negra brasileira, esta aproximação significa um grande passo 
na promoção da igualdade racial, recuperando sua autoestima, através do conhecimento e 
reconhecimento de sua história, e na possibilidade de relações realistas com sua identida-
de, hoje dividida, a ser saudada e que não se extingue nessses primeiros passos”. 

751 Segundo relato oficial da visita, a Comissária de Direitos Humanos da África do Sul, Zan-
ke Majodina, ressaltou as semelhanças dos problemas enfrentados pelos dois países na 
área dos direitos humanos e disse ver boas possibilidades de cooperação na área de pro-
moção da igualdade racial. A Ministra Ribeiro apontou três aspectos importantes para a 
cooperação: comparação das legislações nacionais; as políticas de ação afirmativa; e as 
formas de institucionalização dessas políticas. Ainda na África do Sul, na Universidade da 
África do Sul (UNISA), a Ministra Ribeiro discutiu as perspectivas de uma cooperação que 
previsse realização de seminários e intercâmbio de pesquisadores sobre esses temas. 
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com a África do Sul poderia incluir, como identificado nos primeiros 
contatos oficiais com os interlocutores sul-africanos, a transmissão da 
experiência aquirida naquele país com a implementação de políticas de 
combate ao racismo e, em particular, políticas de ação afirmativa, após 
a inauguração do regime de maioria negra no país. Poderia igualmente 
prever ações relativas à garantia e à promoção da diversidade em socie-
dades multiraciais. 

Nas visitas que a Ministra Matilde Ribeiro realizou posteriormen-
te a outros países africanos, em particular a Cabo Verde e ao Senegal, 
novamente percebeu-se que, em vez da promoção da igualdade racial, a 
agenda bilateral de mútuo interesse e consenso deveria ter por objeto a 
promoção da inclusão social. Nesse sentido, a agenda que a Seppir e suas 
instituições parceiras na África começaram a conceber passou a estar 
orientada, essencialmente, para políticas públicas de desenvolvimento 
social e econômico, que tivessem como público-alvo beneficiário os seg-
mentos excluídos no Brasil e nos países africanos. 

Se, no plano bilateral das relações com a África, a Seppir foi capaz 
de identificar os possíveis interesses comuns com seus interlocutores afri-
canos, no plano interno, a Seppir encontrou dificuldades em responder 
às demandas relativas à cooperação com a África. Essas eram originárias 
especialmente do Movimento Negro, que reconhece, na Seppir, o órgão 
com competência para estabelecer o diálogo e a parceira desejáveis entre 
a comunidade negra brasileira, de que ela seria a principal porta-voz ofi-
cial, e os países africanos. Conformariam a pauta desse diálogo e parceria 
os temas da agenda de reivindicações do Movimento Negro, como, por 
exemplo, o desenvolvimento dos conteúdos para os livros sobre Histó-
ria da África que, por força da Lei n. 10.639, passou a ser obrigatória 
no currículo das escolas brasileiras; a extroversão dos representantes da 
Diáspora africana no Brasil no sentido da recuperação dos vínculos com 
o continente africano; ou, ainda, a implementação, em conjunto com os 
países africanos, dos compromissos inscritos na Agenda de Durban. 

O principal, embora não único, ator brasileiro responsável pelo 
desenvolvimento do eixo das relações etnorraciais com a África seria, 
portanto, a comunidade brasileira de afrodescendentes. Todavia, no pe-
ríodo 2003-2006, não se chegou a atribuir a esse segmento interno o pro-
tagonismo que lhe caberia não só na implementação da prioridade con-
ferida à África pela política externa brasileira mas, sobretudo, na própria 
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idealização e discussão da agenda que permitiria à política externa para 
a África servir como instrumento de luta contra o racismo no Brasil. Em 
outras palavras, a vinculação entre o interno e o externo, que atribuiu 
características inovadoras à política africana do Governo Lula, deixou de 
alcançar os objetivos pretendidos, na medida em que não se desenvolveu 
uma agenda específica capaz de responder plenamente à expectativa de 
que as relações com a África poderiam ser utilizadas com o intuito de 
promoverem, no Brasil, a igualdade racial e a luta contra o racismo.  

 A única possível exceção a esse vazio na implementação de uma 
agenda de relações etnorraciais entre o Brasil e a África teria sido a rea-
lização, em Salvador, Bahia, em julho de 2006, da II CIAD, organizada 
pelo governo brasileiro em parceria com a UA. Ao oferecer-se para se-
diar a II CIAD, após a edição inicial realizada no Senegal, em 2004, o 
Governo brasileiro, por intermédio do MRE, do Ministério da Cultura e 
da Seppir, parceiros na organização do evento, indicou sua disposição de 
promover a aproximação entre os intelectuais africanos e os intelectuais 
negros brasileiros, bem como aqueles oriundos de outras comunidades 
da Diáspora africana, em particular nas Américas e na Europa. 

 O empenho do MRE com vistas à realização e sucesso do evento 
traduziu-se na grande mobilização de recursos humanos e financeiros, 
sem os quais a II CIAD não teria sido possível. O evento, originalmente 
concebido como um encontro de intelectuais, acabou incorporando uma 
agenda oficial, à qual o MRE, na qualidade de coordenador pela parte 
brasileira do evento, conferiu especial atenção, por propiciar a oportu-
nidade para a presença de Chefes de Estado e de Governo e outras altas 
autoridades africanas no Brasil. 

 A II CIAD permitiu, também, a exposição da comunidade negra 
brasileira a alguns dos temas que compõem a agenda da Diáspora afri-
cana, como o seu papel na construção do mundo moderno. De fato, a II 
CIAD acabou, no entanto, orientada essencialmente para a discussão de 
temas domésticos, como a questão das cotas para negros nas universi-
dades brasileiras; ou ainda, o combate ao racismo; e, também, a herança 
cultural africana no Brasil. Em nenhuma das plenárias ou mesas de dis-
cussão incluídas no programa da Conferência foi discutido, por exem-
plo, o papel das relações com a África na promoção da igualdade racial 
no Brasil ou, de modo mais genérico, o papel da Diáspora africana nas 
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relações com a África.752 Este último tema, em particular, tem ganhado 
importância no contexto dos debates na UA acerca da possibilidade de 
criação de uma sexta região – exatamente a diáspora africana, além das 
cinco já existentes, para ter assento nas deliberações daquele organismo 
regional.

 Escapa ao propósito deste estudo aprofundar a análise acerca da 
participação da comunidade negra brasileira na formulação e implemen-
tação da política externa brasileira, em particular da política africana do 
País, sobretudo porque tal participação ainda é muito incipiente e se dá 
essencialmente pelo diálogo entre o MRE e a Seppir e a Fundação Cul-
tural Palmares. Não obstante, ao sugerir a possibilidade de atribuição de 
natureza específica a uma parte das relações Brasil-África, que corres-
ponderia ao eixo das relações etnorraciais, o que se busca é demonstrar 
que a implementação da política africana do Brasil, com sua inédita vin-
culação entre o interno e o externo, recomendaria a singularização da 
questão racial brasileira como variável interveniente na política para a 
África, não apenas pelo que representa a história do negro e do africano 
na formação do Brasil, mas, sobretudo, como item da agenda contempo-
rânea nacional, que tem impacto sobre as relações com a África.

 Essa agenda nacional contemporânea referente à questão racial é 
híbrida e interdisciplinar, na medida em que envolve temas econômicos, 
de desenvolvimento, culturais e políticos afetos à população negra. Da 
mesma forma, a agenda das relações etnorraciais do Brasil com a África 
deveria refletir idênticas características. 

 Entre 2003-2006, o MRE ocupou-se da questão racial brasileira 
no âmbito das competências da área de direitos humanos, atribuindo-lhe 
tratamento próprio de tema multilateral, de incidência global ou regio-
nal, ou ainda no âmbito do Departamento Cultural, a quem coube, por 
exemplo, a representação do Itamaraty no comitê organizador da CIAD. 
Faltaria identificar, no Itamaraty, unidade com competências compa-
tíveis com a interdisciplinariedade da agenda das relações etnorraciais 

752 Entre os papéis que a Diáspora africana tem desempenhado nas relações com a África 
estão o de financiar o desenvolvimento africano, via remessa financeiras; o de prover 
recursos humanos, mediante o retorno especialmente da comunidade acadêmica e dos 
quadros superiores que emigraram e atuam no exterior; o de fomentar e financiar gru-
pos políticos de oposição e movimentos rebeldes que atuam em conflitos civis; ou, ainda, 
o de contribuir para a promoção de temas da agenda democrática e de direitos humanos.
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com a África. A essa unidade caberia secundar a Seppir na promoção 
do diálogo com os parceiros africanos sobre temas afetos à inclusão so-
cial, mas, essencialmente, na elaboração de uma agenda diplomática que 
assegure o aporte africano aos esforços nacionais de luta contra o ra-
cismo, sugerindo, por exemplo, maior participação de Chefes de Estado 
e de Governo africanos em eventos, no Brasil, que sirvam à promoção 
dos interesses da comunidade negra brasileira, ou ainda redesenhando, 
como possível e onde cabível, o conjunto das relações com a África à luz 
da importância, para a sociedade brasileira, da desconstrução de mitos 
e preconceitos sobre a África e os africanos, no contexto das reflexões 
sobre a identidade brasileira. 

***
 Os eixos bilaterais enunciados anteriormente não cobrem o con-

junto das relações bilaterais Brasil-África.  Não obstante, são aqueles que, 
em maior ou menor grau, se revelaram mais expressivos em termos de 
resultados e desafios, e aos quais a diplomacia brasileira procurou impri-
mir mais dinamismo, exatamente à luz dos pilares apresentados como 
elementos de sustentação da política africana do Brasil. 
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8

ApresentAção e Análise  
Dos eixos MultilAterAis

No capítulo 5, propôs-se que fossem divididos os pilares de susten-
tação da política externa do Brasil para a África em valores, justificativas, 
premissas, objetivo comum e metodologias. Entre as justificativas, a que 
se chamou de externa foi enunciada como “a percepção de uma necessi-
dade estratégica de aproximação ao continente africano”, que tinha como 
objetivo comum “estender a todos os cidadãos do Brasil e da África os be-
nefícios da cidadania plena” e, como uma de duas metodologias possíveis 
- aquela relativa ao domínio multilateral - “o fortalecimento da capacida-
de de articulação conjunta nos organismos internacionais e a valorização 
do multilateralismo, para a constituição de uma nova aliança mundial que 
sirva à luta contra a exclusão social”.

 Esses pilares foram identificados nos discursos presidenciais, em 
que se multiplicaram as referências ao contexto multilateral e à reforma 
de suas principais instituições, bem como à relevância da parceria com 
os países africanos, com vistas a assegurar resultados favoráveis ao con-
junto dos PEDs, em particular, no tocante à luta contra a exclusão social. 
São eles que devem assegurar coerência, senão a própria sustentação ao 
desenvolvimento dos eixos multilaterais das relações Brasil-África, de 
sorte que a aproximação à África, ou mais propriamente, o estreitamento 
do diálogo com os parceiros africanos no plano multilateral mantenha-
-se sempre associado ao propósito de reforço do multilateralismo e de 
formação de novas alianças, que rejeitem a reedição de modelos repro-
dutores da exclusão social, quer no ambiente brasileiro, quer africano, ou 
mesmo global. 
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No período 2003-2006, na mesma proporção em que os temas 
multilaterais, em particular as negociações da Rodada de Doha e a re-
forma das Nações Unidas, ganharam densidade na agenda diplomática 
brasileira, também os eixos multilaterais correspondentes das relações 
Brasil-África assumiram perfil mais elevado. Desenvolvê-los a contento, 
ou seja, de modo a refletir, também no plano multilateral, a prioridade 
conferida às relações com o continente africano e, ademais, a convergên-
cia de valores e objetivos, eventualmente até mesmo interesses, entre o 
Brasil e os países africanos, revelou-se um desafio para os agentes diplo-
máticos brasileiros.

Conforme digam respeito à agenda econômico-comercial ou po-
lítica, os eixos multilaterais serão a seguir apresentados como eixos mul-
tilaterais econômicos e eixos multilaterais políticos. A fim de contornar 
a amplitude da agenda multilateral - e, ao mesmo tempo, preservar o 
propósito deste estudo de oferecer uma visão de conjunto das relações 
Brasil-África, no período 2003-2006, sem, todavia, comprometer seus 
contornos mais expressivos -, o tratamento dos eixos multilaterais eco-
nômicos ficará circunscrito às negociações, no âmbito da OMC e das 
Nações Unidas, com vistas à conclusão da Rodada de Doha e à criação 
de mecanismos financeiros inovadores, respectivamente. No caso dos ei-
xos multilaterais políticos, as referências estarão limitadas à questão da 
reforma do CSNU, que, desde meados de 2004, concentrava a atenção e 
os esforços da diplomacia brasileira no plano político multilateral, ainda 
que sem prejuízo da participação brasileira em debates acerca de outros 
temas da reforma das Nações Unidas, como a criação do Conselho de 
Direitos Humanos e da Comissão para a Consolidação da Paz, nos quais 
se buscou, sempre que possível, a composição de posições com as dele-
gações dos países africanos. 

Essa é, inegavelmente, uma opção restritiva de temas que se de-
senvolveram, no período 2003-2006, sobre os eixos multilaterais das re-
lações Brasil-África. No entanto, a inexpressividade quantitativa é inver-
samente proporcional à relevância substantiva desses temas na agenda 
multilateral, em que o Brasil ficou exposto, talvez até mesmo de forma 
involuntária, a uma inevitável interação privilegiada com os países afri-
canos. A agenda multilateral desse período acabou impondo-se à diplo-
macia brasileira, com um forte componente africano, tanto nos temas 
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da área econômica, quanto política, e, a despeito da complexidade dessa 
agenda, seria arriscado procurar desassociá-la da agenda bilateral. O in-
verso também é verdadeiro. Nesse sentido, a apreciação dos eixos mul-
tilaterais das relações Brasil-África é particularmente relevante para a 
avaliação do equilíbrio que a diplomacia do Governo Lula conseguiu, ou 
não, assegurar a essa estrutura de pilares e eixos que conforma as relações 
Brasil-África. 

Convém, no entanto, sublinhar que a opção por esse pequeno 
conjunto de temas multilaterais reflete, também, os testemunhos de fun-
cionários diplomáticos, que não identificaram, em suas respectivas áreas 
de competência, outras gestões e negociações que envolvessem essen-
cialmente brasileiros e africanos, ou ainda, que apontassem para uma 
nova rotina de concertação político-diplomática em foros multilaterais, 
decorrente da prioridade atribuída às relações com a África. Nesses fo-
ros, disseram, os grupos de que o Brasil participa, no caso o Grupo La-
tino-Americano e do Caribe (Grulac), Grupo do Rio e o G-77+China, a 
depender do assunto, formam a dinâmica das negociações multilaterais 
e, em certa medida, inibem parcerias em novos formatos. 

A tradição dos blocos não impediu, todavia, a diplomacia brasilei-
ra de oferecer, vez por outra, apoio às posições do Grupo Africano, como 
nos casos das abstenções em votações de moções de não ação apresen-
tadas por países africanos diante das propostas de análise da situação de 
direitos humanos em países como Zimbábue e Sudão, em 2004 e 2005, 
respectivamente.753 

Mesmo no âmbito do CSNU, em que o Brasil teve um assento não 
permanente no biênio 2004-2005, as boas relações e o diálogo constante 
entre as delegações brasileira e africanas754 seguiram o padrão de biênios 

753 Poderia também ser registrada a evolução das relações do Brasil com os países africa-
nos em outros foros econômicos multilaterais, por exemplo, os organismos financeiros 
internacionais, em que os representantes brasileiros foram orientados para defender as 
posições de países africanos, como no caso de Cabo Verde e das negociações, que as 
autoridades daquele país queriam retardar, para sua eventual requalificação não mais 
como país participante da categoria dos países menos desenvolvidos, mas já como país 
de desenvolvimento médio.

754 Em 2004, além do Brasil, também tinham assento não permanente no CSNU as delega-
ções de Angola, Argélia e Benin. Em 2005, Angola foi substituída pela Tanzânia, manten-
do-se os outros dois membros.
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anteriores.755 Como tradicionalmente o faziam, brasileiros e africanos 
buscaram manter alguma forma de coordenação, inclusive em temas 
africanos que, a despeito de não serem, em geral, os mais importantes na 
agenda do órgão, compõem, ainda assim, grande parte dos itens sob exa-
me.756 Entre esses temas, destacou-se o acompanhamento, pelo Brasil, da 
situação na Guiné-Bissau, que se estendeu, além do CSNU, também para 
o Grupo Consultivo Ad Hoc do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) 
para a Guiné-Bissau.757 

Foram, portanto, as novidades da agenda internacional, ou seja, o 
ambiente pós-Cancún, nas negociações da Rodada de Doha, e o impulso 
reformador nas Nações Unidas, com a publicação pelo então Secretário-
-Geral das Nações Unidas (SGNU), Kofi Annan, em março de 2005, de 
seu relatório In larger freedom: towards development, security and human 
rights for all,758 que se revelaram propícias a uma renovada aproximação 
com os africanos no plano multilateral, desta feita no contexto da políti-
ca externa do Governo Lula, que atribuíra prioridade às relações com a 
África e delineara seu perfil. 

Nesse sentido, a propósito de cada um desses novos eixos multi-
laterais, todos associados a processos de reforma, o mais importante é 
identificar, da perspectiva das relações Brasil-África, a eventual contri-
buição de sua dinâmica para o equilíbrio e aprofundamento do conjunto 
dessas relações. 

755 O Brasil já ocupara assento não permanente no CSNU nos biênios de 46-47, 51-52, 54-55, 
63-64, 67-68, 88-89, 93-94 e  98-99. 

756 O documento S/2006/10, de 1/3/2006, que contém o resumo da declaração do Secretá-
rio Geral com os itens na pauta do Conselho de Segurança em dezembro de 2005, indica, 
de um total de 124 temas, 35 que estão diretamente associados ao continente africano 
e a ameaças à paz e à segurança na África. O documento A/61/2 registra, por sua vez, 
que, entre os 44 temas efetivamente tratados em reuniões do Conselho de Segurança 
entre julho de 2005 e junho de 2006, 16 eram relativos a países e regiões da África. Esse 
número não reflete, todavia, a quantidade de reuniões dedicadas a temas africanos, entre 
os quais Sudão e RDC, que se realizam em bases até mesmos mensais. 

757 O Grupo Consultivo Ad Hoc do Ecosoc para a Guiné-Bissau foi criado em novembro de 
2002 e, desde então, seu mandato vem sendo renovado anualmente, com especial empe-
nho do Brasil, entre outros países, no sentido de assegurar essa renovação. O mandato 
dispõe que o Grupo deverá empenhar-se em promover as condições de recuperação 
socioeconômica naquele país, de modo a evitar a retomada de conflitos. 

758 Doc. A/59/2005.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   248 14/05/2019   01:03



249

EIXOS MULTILATERAIS ECONÔMICOS

Escapa aos objetivos deste estudo analisar ou mesmo apontar o 
passo das negociações  relativas à Rodada de Desenvolvimento de Doha. 
Interessa exclusivamente reconhecer e avaliar a natureza da aproximação 
entre o Brasil e os países africanos no contexto dessas negociações, além 
de registrar os momentos em que essa aproximação ficou nitidamente 
configurada, bem como eventuais resultados, já perceptíveis, decorren-
tes de tal aproximação.

O primeiro ano do Governo Lula coincidiu, em 2003, com o mo-
mento em que as negociações da Rodada de Doha ganharam nova dinâ-
mica no período preparatório e após a V Reunião Ministerial da OMC, 
em Cancún, que marcou o momento de constituição do G-20 e do qual 
viriam a fazer parte 5 países africanos – África do Sul, Egito, Nigéria, Tan-
zânia e Zimbábue. Conforme sua constituição original, em 20 de agosto 
de 2003, apenas a África do Sul integrava o Grupo. Os outros quatro 
países africanos aderiram à iniciativa logo em seguida, por ocasião das 
negociações em Cancún, e já estiveram presentes, com seus respectivos 
Ministros, na Reunião Ministerial do G-20 realizada em dezembro de 
2003, em Brasília. Em novembro de 2003, o Brasil fez gestões junto aos 
Governos do Senegal e do Quênia para que se juntassem ao G-20, mas 
ambos declinaram do convite, alegando, essencialmente, compromissos 
com o diálogo no âmbito regional.

A nascente concertação, desde o início de 2003, entre Índia, Brasil 
e África do Sul, depois institucionalizada, em setembro do mesmo ano, 
como Fórum Ibas, somada aos contatos informais, em Genebra, entre 
os mesmos três parceiros e mais China e Argentina, em torno das dis-
cussões sobre a Rodada de Doha, estariam na gênese da constituição do 
G-20. Sempre sob coordenação brasileira, o grupo, que se autorreconhe-
ceu como o “agrupamento informal de países que compartem a percep-
ção de ser a agricultura o ponto central da Agenda do Desenvolvimento 
de Doha”,759 constituiu-se, portanto, a partir da percepção de convergên-
cias entre o Brasil e ao menos um parceiro africano. 

Quando o Presidente Lula foi à África pela primeira vez, em novem-
bro de 2003, e explicitou, entre as justificativas de aproximação à África, a 

759 Nota à Imprensa n. 361, de 02/09/2003, publicada pela Assessoria de Imprensa do Ga-
binete do MRE, intitulada Comunicado do G-20. 
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necessidade de criação de uma parceria global pela superação da pobreza, 
a materializar-se sobretudo via negociações no âmbito da OMC, já havia 
sido inaugurada, portanto, uma nova fase nas negociações da Rodada de 
Doha, e a parceria com alguns poucos países africanos já havia sido sela-
da. Faltava, no entanto, agregar maior apoio continental ao G-20 e supe-
rar constrangimentos a uma ampla aliança com os africanos, a qual viria 
a se materializar pública e formalmente em dezembro de 2005, quando 
foi emitido o primeiro Comunicado Conjunto subscrito pelo G-20 e pelo 
GA, ademais do G-33, do grupo dos países ACP, do grupo dos Países de 
Menor Desenvolvimento Relativo (PMDRs) e das Pequenas Economias 
Vulneráveis (PEV). Com ampla representação africana em cada um de-
les, esses grupos estavam organizados em função das negociações sobre a 
reforma do sistema multilateral de comércio, em particular do comércio 
de produtos agrícolas, e, mesmo com interesses particulares a, por vezes, 
distinguí-los, eles congregavam o conjunto dos PEDs. 

Os PMDRs, por exemplo, apresentavam postura defensiva, con-
trária à liberalização do comércio e em favor da manutenção do regime 
de preferências que assegurasse acesso privilegiado dos bens produzidos 
por esse conjunto de países aos principais mercados mundiais, em par-
ticular na Europa. Dentre os africanos, e como coordenador do Grupo, 
destacavam-se as Ilhas Maurício, importante exportador de açúcar, que 
reclamava prejuízos em decorrência da vitória brasileira no painel da 
OMC sobre o regime açucareiro das Comunidades Europeias, em 2004. 
O G-33 reunia PEDs que advogavam condições excepcionais para o co-
mércio de alguns produtos agrícolas especiais e, também, mecanismos 
de salvaguardas especiais para esse conjunto de países. Os PEVs, por sua 
vez, pleiteavam igualmente condições mais favoráveis para o comércio de 
seus produtos. Em um outro formato, parte dos PEDs, mais propriamen-
te o GA, mais os ACPs e os PMDRs, também apresentava-se como G-90, 
grupo de países detentor de uma plataforma mais ampla, que enfatizava 
a centralidade da questão agrícola para seus membros e o compromisso 
da Rodada de Doha com a promoção do desenvolvimento.

A ampla aliança entre o G-20 e outros grupos de PEDs foi poste-
riormente reafirmada e alargada, em momento crucial das negociações, 
em 1 de julho de 2006, em data, portanto, já próxima do prazo previsto 
para a conclusão da Rodada. Além do G-20, G-33, ACPs, PMDRs, GA e 
EPVs, também subscreveram o segundo Comunicado Conjunto, em 1 de 
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julho de 2006, aqueles grupos conhecidos pelas siglas Nama-11760 e C-4, 
e o grupo de países da Comunidade dos Estados do Caribe (Caricom). 
Desses, tem particular importância o grupo da Iniciativa do Algodão (C-
4), composta por Benin,761 Mali, Chade e Burquina Faso, cujos membros, 
todos africanos, defendiam o fim dos subsídios ao algodão e o pagamen-
to de indenizações enquanto perdurassem esses subsídios. Formado por 
países cujas economias são largamente dependentes da cotonicultura, e 
na sequência da vitória que o Brasil alcançou no Painel da OMC contra 
os subsídios pagos aos produtores norte-americanos de algodão, o Gru-
po acabou por assegurar tanto para o tema do algodão, quanto para a 
própria Iniciativa, elevada projeção no contexto da Rodada. O Nama-11, 
do qual o Brasil também é parte, reunia grupo de países com interesses 
defensivos nas negociações sobre produtos não agrícolas. 

Em 2006, o fortalecimento da aliança em torno do G-20 permitiu 
a consolidação de uma posição negociadora do conjunto de PEDs, envol-
vendo temas de interesse não necessariamente comum, mas compatíveis 
e convergentes, passíveis, ademais, de produzir compromissos e apoios 
recíprocos. 

Antes, porém, da convergência em torno do Comunicado Con-
junto de dezembro de 2005, o Brasil, em nome do G-20, já vinha cons-
truindo as pontes de diálogo e aproximação com os demais PEDs, e afri-
canos, em particular. Nesse esforço de convencimento e aproximação 
com os países africanos, esteve pessoalmente empenhado o Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Celso Amorim, que realizou 
algumas viagens à África, como integrante das missões presidencias, mas 
também chefiando delegações ministeriais. Outras duas viagens ao con-
tinente ocorreram em julho de 2004 e em novembro de 2005, quando, a 
convite dos organizadores, o Chanceler compareceu, respectivamente, à 
Reunião do G-90, nas Ilhas Maurício, e à Conferência Ministerial da UA 
sobre Negociações na OMC, em Arusha, na Tanzânia, para, na qualidade 
de principal negociador brasileiro e coordenador do G-20, apresentar a 
posição do grupo e sua apreciação acerca do estádio das negociações da 
Rodada, bem como para defender a formação de uma frente comum. 

760 A sigla Nama vem das iniciais, em inglês, para Non-Agricultural Market Access ou 
Acesso ao Mercado de Não Agrícolas.

761 O Benin, inicialmente coordenador do C-4, passou, em 2006, a coordenar também o GA. 
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O Chanceler já havia comparecido, em junho de 2004, a outra reunião 
do G-90, desta vez em Georgetown, Guiana, quando também falara aos 
membros do grupo.

Em Arusha, o Ministro Celso Amorim reuniu separadamente seus 
homólogos da África do Sul, Zâmbia, Gana, Tanzânia e Angola, além de 
representantes da Nigéria, Egito, Moçambique e da UA, para sublinhar 
pontos relevantes da posição brasileira e do G-20, como a importância 
atribuída à dimensão de desenvolvimento nas negociações de Doha e a 
indicação dos benefícios para todos os PEDs, e não apenas para o G-20, 
em decorrência da eliminação dos subsídios agrícolas.

Sempre com a mesma agenda, o Ministro ainda manteve reuniões 
com o Chanceler e o Ministro do Comércio Exterior egípcios, no Cairo, 
em maio de 2004, e esteve em Mombaça, no Quênia, em março de 2005, 
para a Miniministerial da OMC. Particularmente em Genebra e à mar-
gem de reuniões internacionais, como a XI UNCTAD, que teve lugar em 
São Paulo, em setembro de 2004, o Chanceler multiplicou os contatos 
com autoridades africanas. 

Ainda como parte desse esforço de aproximação e diálogo, os 
coordenadores de distintos grupos de PEDs foram convidados a partici-
par das reuniões do G-20, especialmente aquelas realizadas em Genebra. 
A primeira reunião formal, de coordenação, teve lugar naquela cidade, 
em outubro de 2004, entre o G-20, o GA e o G-33, quando foi reiterado o 
interesse destes dois últimos grupos em coordenar posições com o G-20, 
para as negociações do capítulo agrícola, e em manter aquele mecanis-
mo de coordenação, em nível de coordenadores. Nessa reunião, o Egito, 
porta-voz do GA, manifestou apreço pela posição do G-20 no Comitê de 
Agricultura, em particular a defesa do paralelismo dos temas em discus-
são, a fim de assegurar  avanços equilibrados. Disse também que o GA 
favorecia a expansão da coordenação com o G-20 no tocante aos temas 
não agrícolas (Nama).

Pela parte africana, a Declaração do Cairo, emitida, em novem-
bro de 2003, ao final da reunião de Ministros do Comércio da África, já 
admitia a convergência de muitas posições defendidas pelos africanos 
e pelo G-20, reconhecendo, a este último, legitimidade para apresen-
tar-se como advogado das causas dos países africanos para as questões 
afetas à agricultura. O G-20 tomou nota da Declaração do Cairo, reagiu 
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favoravelmente e, em seu comunicado emitido logo a seguir, em 12 de 
dezembro de 2003, ressaltou seu caráter inclusivo, capaz de congregar 
africanos, americanos e asiáticos. 

Posteriormente, em maio de 2004, o documento final da II Reu-
nião dos Ministros do Comércio do GA, realizada na cidade de Kigali, 
em Ruanda, reiterou a convergência de interesses com o G-20. Mais uma 
vez, a reação do G-20 foi imediata e, reunidos em São Paulo, em junho 
de 2004, à margem da XI UNCTAD, seus membros formalizaram, em 
comunicado à imprensa, sua disposição de coordenar-se mais profunda-
mente com o GA e reafirmaram, em particular, “sua solidariedade com 
os países da África Central e Ocidental produtores de algodão e clama-
ram por uma solução, com urgência, para o problema”.762

No cerne desse processo de aproximação com os países africanos, 
estiveram as posições defendidas pelo G-20. Em agosto de 2003, essa 
posição, referente apenas a produtos agrícolas,  prescrevia, em termos 
gerais, as propostas dos grandes produtores e exportadores desses pro-
dutos, ou seja, redução de medidas de apoio interno distorcivas, como, 
por exemplo, créditos à exportação; completa eliminação de subsídios 
agrícolas; e amplo acesso aos mercados, mediante redução de tarifas. Ela 
também já incorporava disposições de tratamento especial e diferencia-
do para os PEDs e condições mais favoráveis para os PMDRs, além de 
defender atenção específica para a questão da erosão de preferências e 
para a situação dos países de recente acesso à OMC.763

De 2003 a 2006, essa posição evoluiu no sentido de endossar e in-
corporar, em suas propostas apresentadas para negociação, as plataformas 
dos demais grupos de PEDs. Os comunicados conjuntos de 16 de dezem-
bro de 2005 e de 1 de julho de 2006 refletem essa convergência ao definir 
as bases da posição comum, entre as quais figuram, além de questões já 
identificadas anteriormente, relativas às negociações agrícolas, posições 
de princípio acerca de acesso a mercados de produtos não agrícolas. 

Ainda no contexto da aproximação aos africanos, convém mencio-
nar o documento divulgado pelos Chefes de Estado e/ou Governo da Áfri-

762 Nota à Imprensa n. 240, de 12/06/2004, publicada pela Assessoria de Imprensa do Ga-
binete do MRE, intitulada Comunicado Ministerial do G-20. 

763 Nota à Imprensa n. 339, de 20/08/2003, publicada pela Assessoria de Imprensa do Ga-
binete do MRE, intitulada Proposta Conjunta de um Grupo de PEDs sobre Agricultura.
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ca do Sul, Brasil, China, Índia, México e República do Congo, este último 
na qualidade de Presidente da UA, em São Petersburgo, em 16 de julho de 
2006, por ocasião da reunião com seus homólogos do G-8. Nele, foram 
reafirmadas as posições dos PEDs nas negociações da Rodada de Doha, e 
conclamaram-se os líderes mundiais a participarem diretamente das nego-
ciações, com vistas a retirá-las do impasse em que se encontravam. 

A suspensão das negociações da Rodada de Doha, em julho de 
2006, não comprometeu, todavia, a aliança que se conseguiu criar entre 
os PEDs, dentre os quais o Brasil e os países africanos. Ao contrário, após 
reunirem-se em São Paulo, em 9 de setembro de 2006, para reavaliar a 
situação e discutir estratégias para a retomada das negociações, os mem-
bros do G-20, mais os coordenadores do G-33, dos ACPs, dos PMDRs, 
do GA, dos EPVs, do C-4 e do Nama-11, emitiram um comunicado à 
imprensa,764 em que, além de lamentarem a suspensão das negociações, 
reconheceram o risco que essa suspensão representaria para o próprio 
sistema multilateral do comércio e reiteraram as posições negociadoras 
que vinham defendendo.

Ao longo desse processo de construção de uma agenda comum em 
torno das negociações de Doha, a aproximação entre o Brasil e os PEDs, 
e os africanos, em particular, ensejou, muito frequentemente, a reafirma-
ção dos pilares de sustentação da política externa do Brasil para a África 
e da natureza dessa aproximação, orientada para a luta contra a exclusão 
em âmbito global. Em seu discurso em Cancún,765 em 11 de setembro de 
2003, o Ministro Celso Amorim insistiu, por exemplo, na importância 
do tema agrícola para a Rodada de Doha, com base no argumento de 
que “nenhuma das outras questõs destas negociações produzirá impacto 
remotamente comparável com aquele que a reforma na agricultura pode 
ter na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento”. Tam-
bém lembrou que o comércio e a liberalização comercial deveriam ser 
instrumentos de mudança social. Em Genebra, por ocasião da sessão do 
Comitê de Negociações Comercias da OMC, em 24 de julho de 2006, o 
Chanceler voltou a lembrar que a “Agenda de Doha não está limitada a 
negociações comerciais. Ela engloba questões como a luta contra a fome 

764 Nota n. 554, de 09/09/2006, emitida pela Assessoria de Imprensa do Gabinete do MRE.
765 Discurso do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na V Reunião 

Ministerial da OMC. Nota n. 378, de 11/09/2003, emitida pela Assessoria de Imprensa 
do Gabinete do MRE.
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e a pobreza, governança política, segurança e desenvolvimento econômi-
co, com justiça social”.766

Os africanos, por sua vez, coincidiram na formação de uma alian-
ça com o G-20, a despeito das tentativas, desde Cancún, por parte dos 
países desenvolvidos, destinadas a aliciar alguns dos PMDRs e romper 
a base consensual que se formou em torno da importância do tema do 
desenvolvimento, como principal aspecto da Rodada de Doha, e da cen-
tralidade da questão agrícola. Optaram pela convergência em torno de 
valores e objetivos que o Brasil e o G-20 conseguiram promover, mesmo 
em detrimento de interesses circunstanciais, como, por exemplo, a ma-
nutenção de regimes de preferência para os PMDRs, ou, ainda, a oferta 
de acordos especiais para os ACPs. 

O Brasil e o G-20, desde Cancún, insistiram em sublinhar a vin-
culação entre as negociações sobre agricultura e as perspectivas efetivas 
de desenvolvimento para a África, decorrentes da liberalização do co-
mércio de produtos agrícolas. O fato de o Brasil combinar características 
de agricultura exportadora com as da agricultura familiar permitiu aos 
negociadores brasileiros, no contexto das negociações de Doha, apontar 
o país como mais um, dentre todos os PEDs, em particular, os africanos, 
que vivenciavam iguais desafios e circunstâncias, estando, dessa forma, 
legitimado para as funções de facilitador do diálogo e da cooperação em 
torno de plataformas negociadoras. 

Em cerca de três anos de negociações, o Brasil, o G-20, os países 
africanos e outros grupos de PEDs conseguiram defender espaço de ne-
gociação próprio, com base no argumento de que caberia aos países de-
senvolvidos fazer as maiores concessões, sob pena de estarem frustrando 
as perspectivas de desenvolvimento, sobretudo, africano, ou, mais ainda, 
de estarem condenando as populações da África a um estado de perma-
nente pobreza. Os países africanos, dos mais expressivos, como Egito e 
África do Sul e Nigéria, aos de menor expressão internacional, como o 
Benin, Burquina Faso e Zâmbia, entre outros, envolveram-se diretamen-
te no processo negocial. Os painéis da OMC, abertos e vencidos pelo 
Brasil, no caso dos subsídios europeus ao regime açucareiro e dos sub-

766 Notas do Ministro Celso Amorim na sessão do Comitê de Negociações Comerciais da 
OMC – Genebra, 24 de julho de 2006. Nota n. 451, de 24/07/2006, emitida pela Assesso-
ria de Imprensa do Gabinete do MRE. 
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sídios americanos aos produtores de algodão ofereceram, também, indi-
retamente benefícios aos países africanos, ao revelarem, por exemplo, a 
possibilidade de serem rompidas as práticas de concessão de subsídios, a 
partir de mecanismos disponibilizados pela própria OMC. 

No contexto específico das negociações da Rodada de Doha, a sus-
pensão das negociações, em meados de 2006, comprometeu a análise do 
resultado final dessa aproximação entre o Brasil e os países africanos em 
torno de uma agenda pelo desenvolvimento, sobretudo da África. 

Não obstante, a adesão de todos os grupos negociadores dos PEDs 
às propostas do G-20 já permite reconhecer, à luz dos pilares de sus-
tentação de sua política externa para a África, alguns dos benefícios até 
então auferidos pelo Brasil. Tal como era a expectativa da parte brasileira 
quando pela primeira vez o Presidente Lula esteve na África, pôde-se 
vislumbrar, na parceria estratégica com os africanos, os resultados positi-
vos e/ou perspectivas promissoras decorrentes da formação de uma nova 
aliança legitimada pelo objetivo comum do desenvolvimento com justiça 
social, ou, em outras palavras, da luta contra a exclusão social. Mais, o 
trabalho na OMC, que acabou por aproximar o Brasil e os negociadores 
brasileiros de muitos países africanos e seus representantes, assegurou a 
nítida valorização do multilateralismo, no caso, a tentativa de preserva-
ção do sistema multilateral de comércio, ainda que seu principal bônus 
- a eficácia da aliança construída em torno da posição do G-20 -, só possa 
vir a ser recolhido caso sejam concluídas, com êxito, as negociações da 
Rodada de Doha.

Em Nova York, representantes permanentes e alternos de países 
africanos entrevistados no contexto da preparação deste estudo foram 
unânimes em reconhecer a liderança positiva exercida pelo Brasil nas 
negociações da Rodada de Doha. Ao lado das viagens do Presidente Lula 
à África, seria essa liderança o principal registro que apontaram como 
testemunho da prioridade conferida pela diplomacia brasileira às rela-
ções com a África.

Tanto quanto o processo de Doha, o Encontro de Líderes Mun-
dias, de setembro de 2004, em Nova York, paralelo à 60ª AGNU, para o 
lançamento da Ação Contra a Fome e a Pobreza, é outra iniciativa bra-
sileira lembrada por esses mesmos diplomatas africanos como sinal da 
determinação do Governo Lula de aproximar-se da África e forjar uma 
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aliança estratégica com os PEDs, em particular os africanos, que sirva à 
luta contra a exclusão social. 

A promoção dessa iniciativa, que contou com a presença maci-
ça, em Nova York, de 22 Chefes de Estado e de Governo africanos, é 
um registro da política externa brasileira que deve, necessariamente, ser 
apropriado pelo universo das relações Brasil-África. Juntamente com a 
aliança que se conseguiu estabelecer entre os PEDs, no âmbito das nego-
ciações da Rodada de Doha, ambos foram os propulsores de uma intensa 
e rica dinâmica que se logrou imprimir sobre o eixo multilateral econô-
mico das relações Brasil-África. 

Também nesse eixo podem ser catalogados os esforços destina-
dos a assegurar adesão internacional à proposta de criação de um fun-
do para financiamento de ações contra a fome e a pobreza, a partir de 
mecanismos inovadores de financiamento, como as taxas em passagens 
aéreas internacionais, aprovada na Conferência Ministerial de Paris so-
bre Mecanismos Inovadores para Financiamento do Desenvolvimento, 
ocorrida naquela cidade, em 28 de fevereiro e 1 de março de 2006. Entre 
esses esforços, registre-se, por exemplo, a realização, em Brasília, em ju-
lho de 2006, da Reunião Plenária do Grupo-Piloto sobre mecanismos 
financeiros inovadores, que contou com a presença de representantes de 
15 países africanos, de um total de 40 presentes. Ademais, dos dezenove 
países que, em Paris, teriam anunciado a intenção de aderir à cobrança 
da contribuição solidária sobre passagens aéreas ou estabelecer mecanis-
mo semelhante, 7 seriam africanos.767 

Ainda nesse mesmo eixo multilateral econômico, cabe referência 
à criação em Nova York, em 19 de setembro de 2006, por ocasião da 
abertura da 61ª AGNU, da Central Internacional para a Compra de Me-
dicamentos (Unitaid), cujo objetivo – viabilizar o acesso a medicamentos 
para AIDS, malária e tuberculose nos PEDs –, estaria assegurado graças 
a recursos obtidos com a cobrança da contribuição solidária sobre passa-

767 Na verdade, esses números variam, conforme as fontes. A página oficial do Governo 
francês que registra a realização da Conferência de Paris indica 15 países, dos quais 6 
africanos (Congo, Cote d´Ivoire, Gabão, Guiné, Madagascar e Maurício), como tendo 
inicialmente aderido ao projeto da taxação de passagens.  Posteriormente, quando da 
realização da Reunião Plenária de Brasília, teria também aderido o Mali. A página oficial 
da Unaids indica que, em setembro de 2006, quando criado o Unitaid, eram 5 os países 
que já cobravam efetivamente a contribuição solidária sobre passagens aéreas: Chile, 
Cote d´Ivoire, Gabão, França e Ilhas Maurício.
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gens aéreas. Com grande empenho brasileiro em sua concretização, esse 
projeto também deve ser reconhecido como parte integrante da política 
externa do Brasil para a África. 

Tanto quanto o trabalho diplomático realizado no contexto das 
negociações de Doha, todas essas outras iniciativas, as quais compõem, 
como aqui se propõe, a agenda multilateral econômica da política africa-
na do Brasil, permitem uma aferição preliminar positiva, não só por te-
rem contado com ampla presença e apoio africanos, mas também em ra-
zão da continuada referência, pelos africanos, à iniciativa do Presidente 
Lula contra a Fome e a Pobreza, como tema de particular interesse para o 
continente. Ou seja, todos os benefícios alcançados com essas iniciativas 
devem, portanto, ser também reconhecidos como resultados efetivos e 
positivos da política africana do Brasil. 

EIXOS MULTILATERAIS POLÍTICOS

É difícil precisar o momento em que teve início o que a SERE con-
siderou uma fase potencialmente decisiva do processo de reforma das 
Nações Unidas, em particular do CSNU. O Grupo de Trabalho sobre a 
questão da representação equitativa e aumento da composição do Con-
selho de Segurança, que diz respeito tanto à expansão na composição e 
direito de veto, quanto aos métodos do trabalho daquele órgão, já funcio-
nava desde 1993. Em 2000, os Chefes de Estado e de Governo, reunidos 
por ocasião da Cúpula do Milênio, acordaram que deveriam ser inten-
sificados os esforços com vistas a uma reforma abrangente do CSNU, 
em todos os seus aspectos; e, em 2 de dezembro de 2004, foi divulgado 
o relatório do Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudan-
ças,768 estabelecido pelo SGNU, em setembro de 2003, com o objetivo de 
apresentar recomendações visando ao fortalecimento do sistema cole-
tivo de segurança, fortemente abalado após os ataques de 11 de setem-
bro ao World Trade Center, em Nova York. Entre essas recomendações, 
encontravam-se propostas relativas à reforma do CSNU, que serviriam 
para relançar o debate sobre o tema, especialmente a partir de meados do 
primeiro semestre de 2005.  

De qualquer forma, como na seção anterior, convém sublinhar que 
não é objetivo deste estudo discorrer ou apresentar comentários sobre o 

768 Doc. A/59/565.
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processo negocial em torno dessa reforma. Tampouco seria construtivo 
apenas reiterar os fatos e argumentos que atribuem aos países africanos 
a responsabilidade pela falta de avanços na agenda da reforma do CSNU. 
Ao contrário, a partir do que já se escreveu anteriormente acerca dos eixos 
multilaterais econômicos, o que passa a ser, ao mesmo tempo, mais insti-
gante e oportuno é refletir sobre a melhor forma de aproveitar as sinergias 
da política africana do Brasil e seu histórico de relações bilaterais com os 
países africanos com o intuito de assegurar os resultados pretendidos pela 
diplomacia brasileira no tocante à reforma do CSNU. Como exercício 
analítico ou especulativo e sem temer o que poderia parecer excesso de 
condescendência com os países africanos, o melhor seria desconstruir as 
teorias e os conceitos acerca da participação da África no processo de re-
forma do CSNU e considerar novas interpretações para a resistência afri-
cana em aderir ao processo de reforma, tal como apresentado pelo G-4.

Como nota introdutória a esse exercício, convém recuperar alguns 
dados básicos necessários à sua contextualização. 

Desde setembro de 2004, quando juntaram-se Alemanha, Brasil, 
Índia e Japão, com o objetivo de coordenar posições com vistas à aprova-
ção da reforma do CSNU e mais especificamente a expansão do número 
de seus membros permanentes, o G-4 tornou-se o principal protagonista 
da dinâmica em favor da reforma do CSNU. Mesmo sem representantes 
africanos, o G-4, no comunicado de imprensa divulgado em Nova York, 
em 22 de setembro de 2004, pelos Chefes de Estado do Brasil, de Governo 
da Índia e do Japão e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alema-
nha, já anunciava que a reforma deveria assegurar presença africana em 
um CSNU ampliado. No projeto de resolução que o G-4 tabulou sobre a 
reforma do CSNU,769 em junho de 2005, estavam também consagrados 
os dois assentos permanentes para a África em um CSNU ampliado.

Não obstante, em meados de 2005, o G-4 ecoaria a voz corrente dos 
grupos pró-reforma e viria a identificar, no GA, um dos principais, se-
não o principal obstáculo à aprovação da reforma do CSNU pela AGNU. 
Anteriormente, em setembro de 2004, um dos membros do G-4 já mani-
festava preocupação por não haver uma definição acerca dos candidatos 
africanos a uma vaga em um CSNU ampliado. De setembro de 2004 a 
dezembro de 2006, data que encerra o período sob exame, os integrantes 

769 Doc. A/59/L.64
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do G-4, em conjunto ou separadamente, procuraram desenvolver uma 
agenda de diálogo com os países africanos, em sua capacidade nacional 
ou no âmbito da UA, pois entendiam que o êxito da reforma passaria ne-
cessariamente pelos apoios que pudessem vir a amealhar no continente, 
para a proposta do G-4, estando ou não definidos quais poderiam ser os 
dois candidatos africanos a ocupar os eventuais novos assentos perma-
nentes a serem alocados à região. Os cinquenta e três votos africanos na 
AGNU seriam decisivos para qualquer mudança que se esperasse aprovar.

A África, que em 1997, na 33ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Geral da OUA, já havia se manifestado sobre o tema da reforma, viria a 
reafirmar, em 2004, e nos anos seguintes, a essência da posição adotada 
em Harare, ou seja, dois assentos permanentes para o continente, mais 
cinco não permanentes, que seriam preenchidos em sistema de rotação, 
de acordo com decisão dos próprios países africanos, a ser apenas for-
malmente ratificada pela eleição na AGNU, de acordo com critérios esta-
belecidos pela OUA. Também na capital zimbabuana, decidiu-se pleitear 
a extensão do direito de veto para todos os novos membros permanentes 
de um Conselho ampliado, caso não fosse possível sua total exclusão. Em 
março de 2005, na sequência das recomendações sobre a matéria conti-
das no relatório In Larger Freedom, o Conselho Executivo da UA adotou 
o que passou a se chamar de Consenso de Ezulwini,770 que contém a po-
sição comum africana a respeito do conjunto das reformas das Nações 
Unidas, em particular do CSNU. 

Contrariamente ao que dispôs a Declaração de Harare, em Ezul-
wini, os países africanos abandonaram o critério da rotatividade, mas 
mantiveram as demandas por dois assentos permanentes, cinco não per-
manentes, direito de veto e também eleição dos novos membros por voto 
apenas da UA. Em julho de 2005, a Cúpula da UA, realizada em Sirte, 
na Líbia, consagrou o Consenso de Ezulwini e decidiu que o GA deveria 
manter-se unido em defesa dessa posição, inclusive mediante a tabulação 
de projeto de resolução, o A/59/L.67,771 que continha esses elementos. A 

770 Ezulwini é o nome de uma localidade na Suazilândia, onde se reuniram, em fevereiro de 
2005, um comitê de representantes da UA encarregados de definir a posição continental 
que ficou conhecida como Consenso de Ezulwini e que, posteriormente, em março de 
2005, viria a ser endossada pelo Conselho Executivo e pela Assembleia da UA. 

771 Esse projeto voltou a ser tabulado, no âmbito da 60ª. AGNU, sob o número A/60/L.41, 
mas também não chegou a ser votado. A proposta africana previa a expansão em 6 as-
sentos permanentes, dos quais dois para a África, e 5 não permanentes.
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posição africana, expressa no referido projeto e apresentada à AGNU em 
18 de julho de 2005, não diferia muito, segundo a análise de brasileiros e 
africanos,772 do projeto do G-4. Tanto assim que a parte brasileira anun-
ciou sua disposição de votar a favor, caso o mesmo fosse submetido a 
votação, o que nunca chegou a acontecer. Imediatamente após a reunião 
de Sirte, mas antes do GA, o G-4 tabulou o seu próprio projeto L.64, e, ao 
apresentá-lo, em plenário, o Representante Permanente do Brasil junto 
às Nações Unidas, Embaixador Ronaldo Motta Sardenberg, sublinhou 
que, em Sirte, os Chefes de Estado africanos haviam adotado uma posi-
ção muito próxima à do G4.

Desde a Cúpula de Sirte até o final de 2006, a posição africana não 
se alterou. Em reunião ministerial realizada em Londres, em julho de 
2005, com o G-4 e Nigéria, África do Sul, Líbia e Senegal, integrantes do 
mecanismo negociador criado pela UA sobre a questão da reforma do 
CSNU, chegou a ser elaborada uma fórmula de compromisso, com mais 
um assento não permanente a ser atribuído a África, Ásia e América La-
tina, que elevaria a composição do CSNU a 26 membros, e a aceitação da 
proposta do G-4 a propósito do veto. O acordo de Londres, que permi-
tiria combinar os projetos L.64 e L.67, não foi acolhido pela Assembleia 
da UA, em reunião extraordinária realizada em agosto de 2005, em Adis 
Abeba, que, ademais, reiterou a disposição do continente de manter po-
sição comum sobre o tema. No âmbito do G-4, o Brasil continuou, no 
entanto, a considerar a alteração da proposta inicial do G-4, com base 
no compromisso acordado em Londres, como possível estratégia para 
assegurar apoio africano ao projeto. 

Nos debates na AGNU ou em reuniões públicas sobre a matéria, 
a posição comum africana, baseada no Consenso de Ezulwini, foi reite-
rada por todas as delegações do continente que fizeram uso da palavra, 
havendo, algumas delas, acrescido manifestações de simpatia ao projeto 
do G-4 e, eventualmente, à pretensão brasileira, em particular, de ocu-
par um assento permanente no CSNU ampliado; ou, ainda, referências 
à possibilidade de convergência entre as posições do G-4 e do GA. Entre 
os países africanos que, ostensivamente, se opunham à reforma, como a 

772 Esse diagnóstico foi apresentado pelo Presidente da UA, o Presidente Olusegun Obasan-
jo, da Nigéria, em carta que enviou a seus homólogos africanos, em 20 de julho de 2005, 
propondo uma solução de compromisso entre o G-4 e os países africanos. A proposta 
nigeriana não evoluiu. 
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Argélia, por exemplo, essas ocasiões também foram utilizadas para rea-
firmar o princípio da unidade continental e para denunciar tentativas 
extracontinentais que procurariam rompê-la. 

No último dos debates sobre a matéria realizado na AGNU em 2006, 
no mês de dezembro, as delegações do Senegal, das Ilhas Maurício e da 
Nigéria manifestaram-se publicamente em defesa de algum tipo de flexi-
bilização da posição africana, em particular no tocante à questão do veto. 

A perspectiva de uma possível flexibilização, inclusive em torno de 
um voto comum a todo o continente, passou, portanto, a ser difundida 
pelos próprios africanos simpáticos à reforma do CSNU, como a possível 
estratégia para a superação do impasse que estaria, em princípio, invia-
bilizando a reforma do CSNU, exatamente em razão da posição africana. 

No final do primeiro Governo Lula, o entendimento de que se de-
via aos africanos o impasse nas discussões sobre a reforma do CSNU 
parecia consensual no G-4, ainda que a Chancelaria brasileira tenha 
sempre se manifestado comprometida, no âmbito do G-4, com o diálogo 
com os países africanos. As críticas à África eram compartilhadas por 
alguns diplomatas e analistas africanos, que desqualificavam não só a 
insistência na questão do veto, quanto o mérito da posição em favor da 
unidade continental. Para eles, a tese da unidade em torno do direito 
de veto estaria sendo utilizada pelos opositores da reforma, tanto por 
pressões exógenas, quanto por entenderem que a dilatação do prazo para 
a escolha dos representantes africanos em um CSNU ampliado correria 
em seu próprio benefício. 

No tocante aos potenciais candidatos às vagas africanas no CSNU, 
África do Sul e Egito eram vistos como os dois candidatos naturais às 
duas vagas previstas no modelo A do relatório do Painel do Alto Nível e 
defendidas na proposta do G-4. Em dezembro de 2004, em Nova York, a 
Nigéria indicou, no entanto, a sua disposição de concorrer a uma dessas 
vagas. A reação de alguns dos membros do G-4 foi de mal-estar, por 
alegarem que o país não disporia de credenciais internas, como estabili-
dade política e boa governança, que lhe permitissem ocupar um assento 
permanente no CSNU e, sobretudo, juntar-se ao G-4. O Brasil, por sua 
vez, não tomou partido publicamente por nenhuma das candidaturas 
e admitiu que pudessem ser positivos os debates sobre as candidaturas 
africanas, pois estimulariam os africanos a avançar nas discussões acer-
ca da reforma do CSNU. Posteriormente, também a Líbia, o Quênia, o 
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Senegal viriam a anunciar sua disposição de poder vir a concorrer a um 
assento permanente em um CSNU ampliado. 

Da data de criação do G-4, até o final de 2006, revelaram-se, por-
tanto, infrutíferos os esforços de parte da comunidade internacional, e 
do Brasil, em particular, com vistas à expansão do CSNU e à eleição do 
Brasil como novo membro permanente do órgão. Não obstante, nesse 
mesmo período, foi registrada uma inédita expansão dos contatos en-
tre a diplomacia brasileira e suas congêneres africanas, tanto em Nova 
York, quanto nas próprias capitais africanas, e, consequentemente, uma 
inegável ampliação da base de diálogo e do conhecimento entre agentes 
diplomáticos brasileiros e africanos, em benefício da melhor percepção 
brasileira acerca de temas da agenda e da cultura políticas do continente. 
De antemão, é possível afirmar que esse foi um resultado francamente 
positivo dos desenvolvimentos verificados sobre os eixos multilaterais 
políticos das relações Brasil-África, na medida em que configura nitida-
mente um avanço no processo de aproximação com a África.

Um breve histórico dos principais contatos havidos, sobretudo a 
partir de meados de 2005, entre o Brasil e o GA ou seus países-membros, 
inclui: i) a presença de delegações brasileiras em todas as cúpulas ordi-
nárias ou extraordinárias realizadas pela UA desde janeiro de 2005, em 
Abuja; em Sirte, na Líbia, em julho de 2005; em Adis Abeba, em agosto 
e outubro/novembro de 2005; em Cartum, em janeiro de 2006 e Banjul, 
em junho/julho de 2006, quando a questão da reforma do CSNU esteve 
sempre na agenda de trabalhos; ii) o envio de uma dezena de emissários 
brasileiros, em junho e julho de 2005, a 32 países africanos773 e, nova-
mente, em setembro e outubro do mesmo ano, a 26 países da África,774 
com cartas do Presidente da República a propósito do apoio africano à 
proposta do G-4 e à possibilidade de convergência entre o G-4 e o GA 
sobre a reforma do CSNU; iii) a realização de um sem-número de reu-
niões informais e entrevistas em Nova York, com delegações africanas, 

773 Em julho/agosto de 2005, foram visitados os seguintes países:  África do Sul, Argélia, 
Benin, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Congo, Etiópia, Gabão, Gâmbia, 
Gana, Ilhas Maurício, Lesoto, Libéria, Maláui, Mali, Marrocos, Moçambique, Namíbia, 
Quênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Serra Leoa, Suazilândia, Tanzânia, 
Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.

774 Em setembro/outubro de 2005, foram visitados os seguintes países: Angola,  Burquina 
Faso, Congo, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Gana, Guiné, Guiné-Equatorial, Mali, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Niger, Quênia, República Centro-Africana, RDC, Ruanda, Sene-
gal, Serra Leoa, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.
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ao longo de todo o ano de 2005 e 2006, com o propósito de prestar infor-
mações e buscar apoios para as posições do Grupo e também para o pro-
jeto de resolução apresentado pelo G-4 relativo à reforma do CSNU; iv) 
inúmeras gestões nas capitais africanas, sobretudo naquelas que são sede 
de representações diplomáticas brasileiras, tanto para pedir participação 
em debates, nas Nações Unidas, sobre a matéria, quanto para pedir, mais 
explicitamente, endosso à candidatura brasileira;775 e v) presença em re-
uniões internacionais em diferentes cidades, com o intuito de realizar 
gestões a propósito da reforma do CSNU.776 

Essa aproximação ao continente e à diplomacia africana no con-
texto das discussões sobre a reforma do CSNU, somada ao diálogo com 
outros setores dos governos africanos, em geral seus ministérios da área 
econômica, no âmbito das negociações da Rodada de Doha, aportaram 
evidente dinamismo ao conjunto das relações Brasil-África no período 
2003-2006. Em suas duas vertentes, esses eixos multilaterais colocaram, 
portanto, a África e seus respectivos representantes na lista de interlo-
cutores e interlocutoras da diplomacia brasileira em temas importantes, 
senão prioritários, da agenda diplomática nacional. 

Como visto na seção anterior, a aliança com os africanos sobre 
o eixo multilateral econômico pôde amplamente beneficiar-se de refe-
rências aos pilares de sustentação das relações Brasil-África. Mais do 
que isso, parte desses pilares parece ter sido concebida exatamente com 
o objetivo de poder servir de elemento propulsor às negociações que 
viriam a se desenrolar no âmbito da Rodada de Doha e, posteriormen-
te, em torno da proposta de criação de uma Ação Mundial contra a 
Fome e a Pobreza. 

No tocante aos debates acerca da reforma das Nações Unidas e do 
CSNU, em particular, o que se observa, como, aliás, já se identificara no 

775 Essas gestões ocorreram, por exemplo, já em setembro de 2003, com pedido de que hou-
vesse referência e apoio à candidatura brasileira durante o debate geral da 58ª AGNU; 
em janeiro de 2005, para apresentação do G-4 e de suas posições; e em novembro/de-
zembro de 2006, por ocasião de mais um debate na AGNU sobre o tema da reforma.

776 O tema foi objeto de gestões por parte das delegações brasileiras que compareceram, 
entre outras, à XIV Conferência do Movimento dos Não Alinhados, na África do Sul, em 
agosto de 2004, à Reunião Internacional para a Revisão da Implementação do Programa 
de Ação de Barbados sobre o Desenvolvimento Sustentável de Pequenos Estados Insula-
res em Desenvolvimento, nas Ilhas Maurício, em janeiro de 2005; na Reunião Ministerial 
do MNA, em Putrajaya, na Malásia, em maio de 2006.
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capítulo 5, é que tais reformas não estão nitidamente associadas àqueles 
mesmo pilares. Sua presença na agenda das relações Brasil-África dá-se 
em paralelo, portanto, às justificativas e ao respaldo doutrinário que ser-
viram ao discurso brasileiro nos foros multilaterais econômicos e, talvez, 
como consequência, à larga adesão dos PEDs, entre os quais os países 
africanos, às teses defendidas pelo Brasil.

No sentido de buscar ampliar a adesão dos PEDs, mas, em parti-
cular, os países africanos às posições brasileiras no tocante à reforma do 
CSNU, poder-se-ia, portanto, sugerir a projeção do discurso diplomático 
elaborado para dar sustentação às relações Brasil-África também para as 
discussões a propósito da reforma do CSNU. Em outras palavras, o que 
se propõe é que os eixos multilaterais políticos das relações Brasil-África 
sirvam-se igualmente dos pilares de sustentação que estão inscritos no 
discurso diplomático brasileiro para a África. 

Com esse objetivo em mente – de agregar apoios africanos à pro-
posta de reforma do CSNU – eventual revisão da posição brasileira à 
luz da política externa para a África recomendaria duas atitudes, uma 
reflexiva sobre os argumentos que informam essa posição, e outra edu-
cativa, no sentido de buscar externamente novas referências capazes de 
contribuir para esse processo de revisão.

Primeiramente, portanto, caberia um olhar sobre os argumentos 
que vêm sendo utilizados pelo Brasil junto aos parceiros africanos em 
defesa da reforma e, sobretudo, seu caráter urgente. 

De acordo com documento de posição preparado pela Chance-
laria brasileira, em 2005, intitulado Posição do Brasil sobre a reforma do 
conselho de segurança, alguns dos elementos básicos que informam a po-
sição e a atuação brasileiras na matéria são: a) a necessidade de atuali-
zação das estruturas de concertação internacional em matéria de paz e 
segurança, em razão das novas e antigas ameaças com que a comunidade 
internacional se depara; b) a ausência de PEDs no CSNU é uma grave 
deficiência diante da crescente complexidade dos temas sob a alçada do 
CSNU e da intensificação de suas atividades; c) mudanças da realidade 
internacional não se fizeram acompanhar de mudanças compatíveis na 
estrutura decisória do CSNU; d) o aumento das atribuições do CSNU 
exigiria uma revisão de sua representatividade, com vistas a assegurar 
eficácia a suas ações; e) a ocorrência de um momento novo e a necessi-
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dade de evitar a erosão adicional, e possivelmente irreparável, do sistema 
de segurança coletiva; f) a democratização ideal do CSNU revela-se im-
possível em razão das resistências dos atuais membros permanentes; e g) 
o Brasil está comprometido com processos decisórios mais transparentes 
e representativos da diversidade dos países que integram a comunidade 
internacional, cuja ampla maioria é constituída por PEDs. 

Nesse mesmo documento, seguem-se os atributos brasileiros que 
qualificariam o país a pleitear um assento permanente no CSNU e, no 
final do documento, as palavras do Presidente Lula sobre paz e justiça 
social, bem como a indicação da percepção brasileira “de que são claros 
os limites de uma visão preponderantemente militar dos processos de 
construção da paz e manutenção da segurança no mundo”. Nesse con-
texto, há, então, finalmente, menção ao empenho brasileiro “no comba-
te à fome e à pobreza, [e] nosso compromisso com uma reforma das Na-
ções Unidas que vá desde a ampliação do CSNU em suas duas categorias 
até a revitalização da Assembleia Geral e o fortalecimento do Ecosoc”. 
Ainda como parte da posição brasileira, na conclusão do documento, 
evocam-se palavras do então SGNU, Kofi Annan, para quem “não ha-
verá paz nem segurança, nem mesmo para os mais privilegiados entre 
nós, num mundo que continua dividido entre os extremos da pobreza 
e da riqueza”. 

A despeito de sua justeza, propriedade e consistência, os argu-
mentos brasileiros acima enunciados apenas tangenciam, ou relegam 
ao final da peça argumentativa brasileira, o tratamento da vinculação 
entre paz e desenvolvimento ou ainda daquilo que o Painel de Alto Ní-
vel apresentou como sendo as soft security threats, que são os problemas 
socioeconômicos, HIV/AIDS e o crime organizado, em paralelo às hard 
security threats, que são, por sua vez, o terrorismo e as armas nuclea-
res e biológicas. Como observam Adekeye Adebajo e Helen Scanlon, 
na Introdução do livro A dialogue of the deaf: essays on Africa and the 
United Nations,777 as principais contribuições do relatório do Painel de 
Alto Nível, em comparação a análises anteriores sobre segurança global, 
estão associadas a essa noção de soft threats, ou seja, são “sua insistência 

777 ADEBAJO, Adekeye; SCANLON, Helen (Orgs.). A dialogue of the deaf. Essays on Africa 
and The United Nations. The Centre for Conflict Resolution (é o centro de pesquisas 
responsável pela obra) Impresso em Jacana Media (Pty) LTd. Sunnyside, South Africa, 
2006.
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em que haveria uma clara ligação entre os temas de desenvolvimento 
e segurança, e a ênfase atribuída tanto à segurança humana quanto à 
segurança militar tradicional”.778 

Ambos africanos, Adebajo e Scanlon escrevem com o propósito 
de chamar a atenção para a perspectiva do continente no tocante à re-
forma das Nações Unidas. Seus comentários são úteis para recordar que 
“a identificação da segurança e desenvolvimento como ameaças globais 
à segurança tem claras implicações para a África”.779 Podem igualmen-
te servir para estimular uma reflexão por parte da diplomacia brasileira 
acerca da oportunidade e viabilidade de revisão de seus argumentos em 
prol da reforma do CSNU junto a interlocutores africanos, à luz do que 
seriam, portanto, os principais interesses africanos em jogo no processo 
de reforma.

Essa reflexão pressupõe, todavia, o empenho educativo proposto. 
Conviria, portanto, tentar captar os sinais emitidos pelo continente afri-
cano, ou seus representantes, quer governamentais, quer da sociedade 
civil, acerca do significado da reforma das Nações Unidas e do CSNU, 
em particular, para o conjunto da África e especialmente para suas po-
pulações. Novamente, é instrumental o trabalho mencionado acima, 
produzido por The Centre for Conflict Resolution, da Cidade do Cabo, 
na África do Sul. O título em si já resume a essência dos textos publi-
cados: “A África e o Ocidente têm se dedicado a um diálogo de surdos 
na ONU e em outros foros internacionais, desde os anos de 1980, da 
década perdida”.780 O Brasil, que se reconhece como interlocutor pri-
vilegiado do continente africano, deveria, assim, poder contrapor-se a 
esse diagnóstico.

Algumas das observações apresentadas por Adebajo e Scanlon 
apontam, por exemplo, para o fato de o Consenso de Ezulwini não se re-
sumir aos temas da reforma do CSNU. Aquele documento, que é o único 
da mesma espécie por oferecer uma reação continental ao documento 
produzido pelo Painel de Alto Nível, traz referência a todos os aspec-
tos da reforma e também às iniciativas com vistas ao cumprimento das 
metas do milênio, ademais de orientações acerca do tema da responsa-

778 Adebajo; Scanlon, 2006, p.7.
779 Idem, p.7. 
780 Ibidem, p.2.
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bilidade de proteger, que a UA acolheu, em seus documentos, como um 
compromisso no âmbito continental.781 

Sublinham que, do conjunto de 16 membros do Painel de Alto 
Nível, três eram africanos e teriam se empenhado em produzir uma 
mudança no entendimento sobre as ameaças à segurança global, esten-
dendo-as para além das referências a terrorismo e outros temas conside-
rados sob a classificação hard, para incluir ameaças do tipo soft, dentre as 
quais a necessidade de desenvolvimento como condição essencial para o 
sistema internacional de segurança. Na opinião de uma das painelistas, a 
ganense Mary Chinery-Hesse, seria muito importante que a África não 
perdesse parte do terreno que se conseguiu conquistar no relatório do 
referido Painel.782

Essencialmente, o que se tem, pela perspectiva africana, é o alerta 
de que o debate atual acerca da eficácia das Nações Unidas, inclusive do 
CSNU, deveria necessariamente estar associado às ameaças que se apre-
sentam à África no domínio da segurança e do desenvolvimento.

Os registros contidos na publicação do Centre for Conflict Re-
solution são transparentes no que diz respeito ao papel que as Nações 
Unidas deveriam desempenhar no continente africano, inclusive, por 
meio do Conselho de Segurança. Somados às posições defendidas pelos 
representantes africanos no Painel de Alto Nível, traduzem claramente 
o apelo da África por uma Organização das Nações Unidas e todos os 
seus órgãos necessariamente comprometidos com a causa da luta con-
tra a pobreza na África e com a melhoria das condições de vida para as 
populações africanas. 

Essa é exatamente a essência da política brasileira para a África. O 
objetivo comum a ser alcançado via fortalecimento do multilateralismo 
e aprofundamento dos laços bilaterais é a luta contra a exclusão social. 

781 Na Cúpula de Maputo, em julho de 2003, a UA aprovou emendas à Carta da Organi-
zação. No artigo 4, referente aos princípios, acolheu o direito de intervenção em estado 
membro, por decisão do Conselho de Paz e Segurança daquela Organização, em casos 
de crimes de guerra, genocídio e crimes contra a Humanidade, bem como em caso de 
séria ameaça à ordem, com o objetivo de restaurar a paz e a estabilidade. 

782 Adebajo e Scanlon, 2006, p.9.
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Nesse sentido, o desafio para a diplomacia brasileira consistiria na 
reformulação dos argumentos em favor da reforma do CSNU783 de modo 
a somar a todos os demais o propósito da inclusão e da dignidade para 
todos aqueles a quem é negada a participação cidadã. Em algumas oca-
siões, os diplomatas brasileiros ensaiaram um discurso inspirado nesse 
que é um dos pilares de sustentação não só da política para a África, mas 
do conjunto das iniciativas do Governo brasileiro. No entanto, foram si-
tuações isoladas e talvez tímidas, sobretudo no contexto do G-4, em que 
a parceria principalmente com o Japão produziria poucas convergências 
em aspectos substantivos referentes às expectativas de resultados que se 
esperariam de um CSNU ampliado.784 A constante reafirmação por parte 
do Brasil quanto à necessidade de preservar o princípio não discrimina-
tório na alocação de novos assentos permanentes para todas as regiões, 
inclusive a África, em oposição à recalcitrância de membros do G-4 no 
tocante à presença da Nigéria em uma chapa única com candidatos para 
um CSNU ampliado, ou mesmo à busca de diálogo com os países africa-
nos, é evidência dessa difícil compatibilização entre a participação plena 
no G-4 e a construção de uma plataforma temática em prol da reforma 
do CSNU que pudesse melhor refletir a compreensão, senão da totalida-
de, pelo menos da grande maioria dos países africanos, acerca das amea-
ças ao continente africano no campo da segurança e a melhor forma de 
combatê-las. 

Lastreada no histórico de relações com a África nesse período 
2003-2006, tanto no plano bilateral, quanto nos foros econômicos mul-

783 A propósito, cabe referir editorial do diário sudanês, The Sudan Tribune, em sua edição 
de 6 de março de 2005, que, em artigo intitulado “Africa and the UN Security Council 
seats”, em que o editorialista sugere que o continente africano, antes de lançar-se em 
um debate sobre quais deveriam ser seus representantes em um Conselho de Segurança 
alargado, deveria ter respondido às seguintes questões: por que o continente precisa 
desses assentos permanentes? Como o continente pretende utilizá-los? E então indagar 
quais seriam os países em melhores condições de ocupá-los. 

784  Em tese apresentada ao 50º CAE (2006), com o título Os Estados Unidos e a reforma do 
conselho de segurança das Nações Unidas. A Evolução da Posição Norte-Americana e seus Efeitos 
sobre a Candidatura Brasileira a Membro Permanente do CSNU, o Conselheiro Breno Costa 
(p.159-160) informa que “Recente levantamento feito pelo Departamento de Estado con-
cluiu que a média de votos coincidentes com os EUA, na Assembleia-Geral, entre 1999 e 
2004, foi a seguinte para os principais candidatos a membros permanentes do Conselho: 
Alemanha (55%), Japão (50%), Brasil (29%), Nigéria (25%), África do Sul (25%), Índia 
(20%) e Egito (18%). Por outro lado, cabe registrar que, na qualidade de membro não 
permanente do CSNU, no período 2005/06, o Japão, até o momento, coincidiu em 100% 
com as votações norte-americanas naquele órgão”. 
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tilaterais, e, principalmente, nos argumentos e propósitos que sustentam 
essas relações, a diplomacia brasileira poderia, assim, estar em condições 
de reformular a estratégia de aproximação aos países africanos com vis-
tas à reforma do CSNU, em estreita parceria, ademais, com a Índia, cujo 
relacionamento com a África tem perfil bastante semelhante ao brasilei-
ro, no contexto também das relações Sul-Sul. Nesse sentido, registre-se o 
relato dos encontros que o Embaixador Antonio Patriota, então Subse-
cretário-Geral de Política I (SGAP-I), manteve em Banjul, por ocasião da 
Cúpula da UA, em junho de 2006, nos quais afirmou que o Brasil havia 
se juntado a Alemanha e Japão, “cuja aspiração a assento permanente 
vem de longa data e já contava (...) com a simpatia de outros membros 
permanentes, em particular os EUA”, embora o Brasil considerasse “fun-
damental trabalhar com a Índia e a África com vistas a assegurar que a 
reforma do CSNU corrija o grave deficit de representatividade na catego-
ria de membros permanentes”.

***
Da perspectiva das relações Brasil-África, a incorporação do dis-

curso diplomático para a África nos argumentos em favor da reforma do 
CSNU seria opção a privilegiar, com vistas a assegurar influências reci-
procamente positivas entre os eixos bilaterais e multilaterais das relações 
entre o Brasil e os países africanos e, logo, contribuir para o equilíbrio 
da estrutura que conforma essas relações. É sabido que a validade dessa 
opção estaria, todavia, condicionada à sua eficácia junto a um universo 
mais amplo de interlocutores brasileiros. De qualquer forma, mais im-
portante será sempre assegurar que, senão positivos, também não sejam 
negativos os reflexos da agenda multilateral com a África sobre os demais 
eixos das relações com o continente. Novamente, nesse caso, a noção do 
equilíbrio é relevante com vistas à adoção de iniciativas diplomáticas que 
tenham por objetivo compensar eventuais desequilíbrios temporários ou 
mesmo estruturais. 
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