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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.
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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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