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ANEXO I

PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO PARTIDO DOS 
TRABALHADORES E SUAS REFERÊNCIAS A NEGROS, 
QUESTÕES RACIAIS, ÁFRICA E TEMAS AFRICANOS.795

1/5/1979 - divulgação da “Carta de Princípios” para a formação 
de um partido de trabalhadores, com ênfase na agenda política das or-
ganizações de trabalhadores e sem nenhuma referência a negros ou a 
questões raciais. Não há referências à África. 

13/10/1979 - lançamento do Movimento pelo Partido dos Traba-
lhadores e divulgação de uma “Declaração Política”, redigida pela Comis-
são Coordenadora Provisória, em que se afirma que “o fato mais novo 
vivido pela sociedade brasileira é a grande luta das massas trabalhadoras, 
em anos recentes, pela conquista de melhores condições de vida para 
amplos setores da população brasileira das cidades e dos campos.” Nesse 
documento, no contexto de uma referência ao “avanço e fortalecimento 
desse amplo e novo movimento social”, incluem-se, como dele fazendo 
parte, os negros, mulheres e índios.  Não há referências à África. 

10/2/1980 - no Manifesto de Lançamento do PT, há referência aos 
negros, como um dos “setores explorados” que participam de “lutas po-
pulares”. 

1/6/1980 - O Programa e Plano de Ação do Partido dos Trabalha-
dores expressa solidariedade “com os movimentos de defesa dos demais 

795 Disponível em: <http://www.ptgte.org.br/pt25anos>.  Acesso em: 26 jul. 2006.
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setores oprimidos, entendendo que respeitar as culturas e as raças signi-
fica ajudar e acabar com as discriminações em todos os planos, sobre-
tudo no econômico. Neste particular, a luta pela defesa da cultura e das 
terras indígenas, bem como a questão do negro, assume papel relevan-
te. O PT considera que as discriminações não são questões secundárias, 
como não é secundário o problema da mulher trabalhadora segregada 
na fábrica, no campo e, não raro, também no lar”. Inclui compromisso 
de “apoio aos movimentos de defesa dos direitos das mulheres, negros 
e índios, manifestando-se contra a discriminação racial, econômica, so-
cial e política (...) em defesa do patrimônio cultural dos negros, índios 
e minorias.” No item relativo à soberania nacional, inclui-se disposição 
relativa “ao respeito à autodeterminação dos povos e à solidariedade aos 
oprimidos.” Não há referências à África. 

27/3/1982 - Na Plataforma Eleitoral Nacional, aprovada no 2º En-
contro Nacional do PT, a questão racial ganha algum destaque compa-
rada a documentos anteriores. Os negros são referidos isoladamente e 
não mais na sequência de referências a outros grupos minoritários. É 
o primeiro dos grupos minoritários a ser mencionado e a discrimina-
ção contra os negros é especificamente reconhecida. Já a Carta Eleitoral, 
aprovada na mesma ocasião com as diretrizes para a indicação de can-
didatos e preparação da campanha, omite qualquer menção aos negros 
ou outras minorias, quer como candidatos quer como eleitores. Não há 
referências à África.

8/4/1984 - No 3º Encontro Nacional, é adotado documento inti-
tulado “Teses para Atuação do PT”, em que também não há menção a 
negros, questão racial e racismo. Na parte relativa a questões internacio-
nais, as referências nominais são a “países socialistas e do Terceiro Mun-
do (...) [às] lutas dos outros povos latino-americanos, pela semelhança 
das condições econômicas, históricas e culturais. (...) [à] nossa priori-
dade para o fortalecimento de laços com os movimentos de libertação 
latino-americanos, que têm, hoje, como pontos principais a Nicarágua, 
El Salvador e Cuba. ... ao lado da luta dos trabalhadores da Polônia ...” 
Não há referências à África.

6/12/1987 - No 5º Encontro Nacional, foi aprovado documento 
final, dividido em várias partes. O capítulo referente a “Resoluções Polí-
ticas” e “Política de Alianças” não aborda a questão do negro ou os movi-
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mentos que os representam. O capítulo sobre o “Programa Democrático 
Popular” traz uma única referência aos negros, no contexto de “diferen-
tes movimentos sociais que combatem opressões específicas” e, naquele 
sobre “O PT e o Movimento Popular”, há mais duas menções à “articu-
lação [de luta] de negros, mulheres, ecologia e transporte”  e à discrimi-
nação contra “negros e mulheres”.  Mas nesse mesmo documento, há um 
capítulo exclusivo sobre o Centenário da Abolição, que talvez tenha sido 
o primeiro documento do PT em que a questão racial assume efetivo 
destaque. As menções são a trabalhadoras e trabalhadores negros, mas 
se reconhece a diferença de oportunidades educacionais. O Partido se 
manifesta contra os preparativos para o Centenário da Abolição, à luz da 
condição dos negros e do tom festivo que as autoridades se propunham a 
atribuir às celebrações, e denuncia como uma farsa a tese da democracia 
racial no Brasil. O Partido também é instado a “articular, por meio de 
seus militantes, a mobilização do Movimento Negro com a mobilização 
dos trabalhadores em geral”  e admite a necessidade do PT de reconhecer 
a questão racial “como uma questão nacional e assumir efetivamente a 
luta contra o racismo ... [entendendo-a] como de responsabilidade de 
todos aqueles que lutam por uma sociedade mais justa.”   Nas resoluções, 
aprovadas na mesma ocasião, sobre Tendências e Proporcionalidade, 
não há referência aos negros. 

18/6/1989 - No 6º Encontro Nacional do PT, o documento apro-
vado sobre “As eleições presidenciais e a candidatura Lula” dispõe a favor 
da realização de “atos massivos, convocando os jovens, os parlamentares, 
os negros, as mulheres, os sindicalistas, o povo do interior, educadores, 
trabalhadores da saúde, ecologistas e ambientalistas e outros setores da 
sociedade civil para debater com eles os seus problemas e os problemas 
do País.” O documento “Diretrizes para a Elaboração do Programa de 
Governo” traz duas menções a negros, uma sobre a necessidade de cres-
cimento do Movimento Negro, entre outros também citados, e outra so-
bre a luta dos negros, junto com outras minorias, como parte do projeto 
de PT que revela a “possibilidade histórica do PT ser governo.”  No do-
cumento “As bases de ação do Programa de Governo”, há um capítulo ex-
clusivo sobre “Negros”, com a indicação dos princípios que devem pautar 
a atuação do Governo PT, a saber: respeito à autonomia do movimento 
negro; apoio à organização autônoma da população negra, à sua cultura e 
às suas lutas; apoio às lutas dos povos oprimidos da África, dos negros da 

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   304 14/05/2019   01:03



305

Diáspora e o repúdio aos países que tenham institucionalizado qualquer 
tipo de discriminação; reorientação das prioridades da política externa 
em relação ao continente africano; a definição de políticas especiais diri-
gidas à população negra, que acionem mecanismos de mobilidade social 
visando a promoção diferencial deste segmento, a saber: assegurar, por 
meio de leis e fiscalização, o combate ao racismo no trabalho; assegurar 
que a elaboração dos currículos escolares contemple e respeite as dife-
rentes etnias que conformam a população brasileira; assegurar, por meio 
de leis, a fiscalização rigorosa e o combate à veiculação de preconcei-
to de qualquer tipo por intermédio dos meios de comunicação social;  
preservar, zelar e fomentar a produção cultural e o patrimônio artístico 
e histórico da participação do negro na sociedade brasileira; criar um 
programa especial de combate ao racismo, desenvolvendo campanhas 
educativas permanentes; criar, no âmbito de cada Ministério, grupos de 
trabalho com o objetivo de diagnosticar, propor e subsidiar medidas go-
vernamentais de combate ao racismo. Estes grupos deverão atuar sob a 
coordenação de um órgão vinculado à Presidência da República; demo-
cratizar, reequipar e reordenar a atuação da Fundação Cultural Palma-
res, colocando-a a serviço do fomento e da produção cultural de origem 
africana.” 

1/12/1991 - Documento intitulado “Partido”, aprovado por oca-
sião do I Congresso Nacional do PT, constata e dispõe, no capítulo relati-
vo ao “PT e os movimentos sociais” que, “outra medida decisiva no cam-
po da reorganização partidária é a unificação da ação dos petistas que 
atuam nos movimentos sociais (...) O PT deverá pensar, com urgência, 
formulações para a superação do racismo no Brasil. Na questão racial, a 
relação do PT com o Movimento Negro não avança na medida em que 
o Partido não tem entendido a importância do negro na luta contra a 
opressão neste país (...) A esquerda brasileira tem formação egocêntrica, 
onde a questão Capital x Trabalho foi sempre considerada a base expli-
cativa de todas as contradições presentes na sociedade; isso a impediu 
de compreender que esta contradição é fundamental, mas só ela não dá 
conta da totalidade das opressões sofridas pela população trabalhadora 
em geral. Neste sentido, se omite em relação à formulação de uma polí-
tica de combate ao racismo, expresso na sociedade brasileira através do 
extermínio de crianças e adolescentes, a violência policial, a esterilização 
em massa de mulheres, o desemprego. As condições de marginalidade 
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das populações pobres, onde o negro é maioria absoluta, colocam expli-
citamente o processo de genocídio ao qual este setor da população está 
sendo submetido. Se o PT não entender esta questão, realmente estará 
seriamente comprometida a sua proposta de ser o agente transformador 
das estruturas opressivas da sociedade brasileira. Tudo o que está relata-
do anteriormente é reflexo da atual estrutura partidária, que não possui 
órgão, nem representação negra nas suas instâncias decisórias. Sabemos 
ser princípio do Partido o combate a todas as formas de opressão e dis-
criminação. Isto poderá ser viabilizado na medida em que o PT defenda 
a concretização representativa das reivindicações dos setores oprimidos 
e discriminados. O PT precisa incorporar a necessidade de combater o 
racismo no Brasil, na educação, nas prisões e no mercado de trabalho.”  

13/6/1993 - Documento intitulado “Por um Governo Democrá-
tico Popular”, adotado por ocasião do 8º Encontro Nacional do PT, dis-
põe, na parte sobre política externa, que “fiel à sua vocação diplomá-
tica e comercial multilateral, o Brasil aprofundará suas relações com a 
Comunidade Europeia, com a África e com as potências emergentes da 
Ásia. Buscará ações comuns com potências intermediárias, com as quais 
poderá estabelecer acordos de complementaridade econômica, como a 
Índia, a Rússia, a China e, futuramente, a África do Sul.” 

1/5/1994 - Aprovadas as “Bases do Programa de Governo”, no 9º 
Encontro Nacional do PT, com propostas específicas sobre a questão ra-
cial, assim apresentadas: “ao inscrever a questão das desigualdades raciais 
no bojo de uma campanha nacional pela geração de emprego, a Ação da 
Cidadania Contra a Miséria e Pela Vida constatou o óbvio: a absoluta im-
possibilidade de transformações estruturais na sociedade brasileira sem 
o tratamento devido da questão racial. A presente proposta tem como 
premissa a incorporação da problemática racial às diretrizes do Gover-
no Democrático e Popular, como condição básica para a universalização 
da democracia e para a promoção dos direitos da cidadania dos setores 
excluídos. (...) Reconhecer publicamente a raça como um dos elementos 
distribuidores das oportunidades sociais; a adoção do princípio antirra-
cista como diretriz para as políticas globais do governo.” 

 Sobre política externa, dispõe que, “no marco do multilateralis-
mo que caracterizará a política externa brasileira, e tendo em vista as no-
vas realidades mundiais, dará ênfase especial às relações de cooperação 
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econômica e nos domínios científico e tecnológico, com uma correspon-
dente agenda política, com países como China, Índia, Rússia e África do 
Sul, entre outros; [e que] a política em relação à África dará ênfase espe-
cial não só às questões econômicas, mas procurará resgatar afinidades 
étnicas e culturais e estabelecer linhas de cooperação, em particular com 
os povos de língua portuguesa.”

24/5/1998 - O Encontro Nacional Extraordinário aprovou as Dire-
trizes para o Programa de Governo de Lula em que se estipula ser “neces-
sário definir claramente um programa específico que estabeleça políticas 
com capacidade de oferecer aos homens e mulheres negros melhoria de 
suas condições de trabalho e de vida e devolva a esperança aos amplos 
setores excluídos da vida nacional pelo racismo.” No domínio externo, 
dispõe que “nossa política externa privilegiará as relações com a América 
Latina e África Meridional, além de buscar uma articulação com países 
como a China, Índia, Rússia e África do Sul.”
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 ANEXO II

MISSÕES E VISITAS 796 797

ÁFRICA DO SUL:
• o Presidente da República, Thabo Mbeki, acompanhado da Chan-

celer Dlamini Zuma, compareceu à posse do Presidente Lula da 
Silva, em janeiro de 2003.

• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita da Ministra das Relações Exteriores, Nkosazana Clarice Dla-

mini-Zuma, a Fortaleza, para participar do Fórum Brasil-África: 
Política, Cooperação e Comércio, em junho de 2003 e a Brasília 
para a Reunião Trilateral de Chanceleres do Ibas. 

• encontro entre o Presidente Lula da Silva e o Presidente da Repú-
blica da África do Sul, Thabo Mbeki, por ocasião da XXII Interna-
cional Socialista, em São Paulo, em outubro de 2003. 

• visita oficial do Presidente Lula da Silva à África do Sul, em no-
vembro de 2003.

• missão brasileira, chefiada pela Sra. SGAP, em janeiro de 2004.

796 a lista não é exaustiva, sobretudo no que diz respeito a encontros ocorridos à margem de 
encontros internacionais e também às reuniões ministeriais de âmbito multilateral, que 
tendem a ser omitidas nas listagens preparadas pela área política, onde são privilegiadas 
as visitas oficiais bilaterais.

797 Inclui visitas e missões de autoridades brasileiras a países africanos (até nível de subse-
cretário) e de autoridades estrangeiras (Chefes de Estado e de Governo e Chanceleres) 
ao Brasil no período 2003 - 2006.
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• visita de delegação brasileira, chefiada pelo Vice-Presidente da Re-
pública, José Alencar, para participar das comemorações do 10º 
Aniversário da Democracia na África do Sul e da posse do Presi-
dente Thabo Mbeki, em abril de 2004. 

• visita do Ministro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio 
Exterior, Luiz Fernando Furlan, para participar do 9º Meeting Em-
presarial para empresários brasileiros e sul-africanos, em setem-
bro de 2004.

• encontro entre o Ministro Celso Amorim e a Ministra das Rela-
ções Exteriores da África do Sul, Nkosazana Dlamini Zuma, em 
Nova York, em setembro de 2004, à margem da 59ª AGNU.

• realização da III Reunião da Comissão Mista Brasil-África do Sul, 
em Brasília, em outubro de 2004. Delegação sul-africana chefiada 
pela Ministra das Relações Exteriores, Nkosazana Dlamini Zuma.

• encontro entre o Presidente Lula da Silva e o Presidente da Repú-
blica da África do Sul, Thabo Mbeki, à margem do Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos, em janeiro de 2005.

• II Reunião da Comissão Mista Ibas, na Cidade do Cabo, na África 
do Sul, com a presença do Ministro Celso Amorim, em março de 
2005. 

• visita oficial do Presidente da República, Thabo Mbeki, ao Brasil, 
em junho de 2005.

• visita da Ministra das Relações Exteriores, Nkosazana Dlamini 
Zuma, para participar da III Comista do Ibas, no Rio de Janeiro, 
em março de 2006.

• visita do Presidente Lula da Silva a Pretória, em fevereiro de 2006, 
para participar da Cúpula da Governança Progressista.

• visita do Presidente da República, Thabo Mbeki, a Brasília, para a 
I Cúpula do Ibas, em setembro de 2006. 

ANGOLA:
• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita oficial do Presidente Lula da Silva, em novembro de 2003.
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• visita do Ministro das Relações Exteriores, João Bernardo de Mi-
randa, que chefiou a delegação angolana à VI Sessão da Comissão 
Mista Brasil-Angola, em abril de 2005.

• visita do Ministro Celso Amorim, em julho de 2005, para a X Re-
união Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP.

• visita oficial do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
ao Brasil, em maio de 2005.

ARGÉLIA:
• missão brasileira a Argel, chefiada pela Ministra de Minas e Ener-

gia, Dilma Rousseff, em setembro de 2003.
• visita do Ministro Celso Amorim a Argel, em março de 2005.
• visita oficial do Presidente da República, Abdelaziz Bouteflika, 

ao Brasil, em maio de 2005. O Presidente também participou da 
Caspa.

• missão brasileira a Argel, nos campos econômico-comercial e em-
presarial, chefiada pelos Ministros do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e de Minas e Energia, em novembro de 2005.

• visita oficial do Presidente Lula a Argel, em fevereiro de 2006.
• reunião da II Comissão Mista Brasil - Argélia, em Brasília, em abril 

de 2006. Delegação argelina chefiada pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Mohammed Bédjaoui.

• reunião entre os Ministros das Relações Exteriores do Brasil e da 
Argélia, em setembro de 2006, à margem do encontro do G-15, 
em Havana. 

BENIN: 
• visita do Chanceler, Rogatien Biaou, em agosto de 2005.
• visita oficial do Presidente Lula a Cotonou, em fevereiro de 2006.

BOTSUANA:
• missão para consultas políticas visita Gaborone, em março de 

2005.
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• visita de missão do SGAP II, Embaixador Pedro Motta, a Gaboro-
ne, em junho de 2005.

• visita oficial do  Presidente da República, Festus Mogae, ao Brasil, 
em julho de 2005. 

• visita oficial do Presidente Lula, em fevereiro de 2006.
• presença do Presidente da República, Festus Mogae, em Salva-

dor, na II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (II 
CIAD), em julho de 2006.

• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Botsuana, Mom-
pati Merafhe, em agosto de 2006. 

BURQUINA FASO:
• visita oficial do Presidente da República, Blaise Compaoré, ao Bra-

sil, em 3 e 4 de setembro de 2003.
• visita a Ouagadougou de missão brasileira chefiada pelo Diretor 

do DEAF, em 20 de fevereiro de 2004. 
• visita oficial do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Coope-

ração Regional, Youssouf Ouedraogo, ao Brasil, em 30 de agosto 
de 2005.

CABO VERDE:
• visita do Presidente da República, Pedro Pires, a Fortaleza, em ju-

nho de 2003, por ocasião do Fórum Brasil-África: Política, Coope-
ração e Comércio e do II Fórum Empresarial da CPLP, seguida de 
visita de trabalho a Brasília.

• visita oficial do Presidente Lula, em julho de 2004.
• visita do Ministro Gilberto Gil à cidade da Praia, em dezembro de 

2004.
• visita do Ministro Celso Amorim, em janeiro de 2005.
• visita oficial do Primeiro-Ministro, José Maria Neves, ao Brasil, em 

agosto de 2005.
• visita do Presidente da República, Pedro Pires, a Brasília, em ou-

tubro de 2005.
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• escala do Presidente Lula da Silva, na Ilha do Sal, em viagem com 
destino a Viena, em maio de 2006.

• presença do Presidente da República, Pedro Pires, em Salvador, na 
II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (II CIAD), 
em julho de 2006.

CAMEROUN, República do:
• visita do Diretor do Deaf, Embaixador Pedro Mota, em dezembro 

de 2004.
• visita do Chanceler Celso Amorim, em janeiro de 2005.
• visita oficial do Presidente Lula a Iaundê, em abril de 2005.
• visita do Chanceler, Laurent Esso, em agosto de 2005, ocasião em 

que chefiou a delegação de seu país à II Sessão da Comissão Mista 
Brasil-Cameroun.

CONGO, República Democrática do (RDC):
• missão a Kinshasa do Diretor do Departamento da África do Mi-

nistério das Relações Exteriores, Embaixador Pedro Motta Pinto 
Coelho, em fevereiro de 2004.

• visita do Vice-Presidente da República, Arthur Zahidi Ngoma, ao 
Brasil, em novembro de 2004.

• visita do Vice-Presidente da República, Jean-Pierre Mbemba 
Gombo, ao Brasil, em março de 2005.

• missão do Sr. SGAP-II, Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho, a 
Kinshasa, em novembro de 2005.

CONGO, República do: 
• visita oficial do Presidente da República, Denis Sassou Nguesso, ao 

Brasil, em junho de 2005. 

EGITO:
• visita do Ministro Celso Amorim ao Cairo, em junho de 2003.
• visita oficial do Presidente Lula ao Cairo, em dezembro de 2003.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   312 14/05/2019   01:03



313

• visita do Ministro Celso Amorim ao Cairo, em maio de 2004.
• reunião entre os Chanceleres do Brasil e do Egito, em Nova York, 

à margem da 59ª AGNU, em setembro de 2004.
• reunião de consultas políticas, em Brasília, em outubro de 

2004. Delegação egípcia chefiada pela Assistente para as Amé-
ricas do Sul e do Norte da Chancelaria egípcia, Embaixadora 
Shadia Farrag.

• visita do Ministro das Relações Exteriores, Ahmed Aboul Gheir, a 
Brasília, em maio de 2005. 

• reunião entre os Chanceleres do Brasil e do Egito, em Nova York, à 
margem da 60ª AGNU, em setembro de 2005, no âmbito da Caspa.

ETIÓPIA:
• missão brasileira a Adis Abeba, chefiada pela SGAP, em julho de 

2004.
• visita do Ministro Celso Amorim a Adis Abeba, em março de 

2005. Entrevistas  também na sede da União Africana. 

GABÃO:
• encontro, em escala técnica, em Libreville, do Chanceler Celso 

Amorim com seu homólogo, Jean Ping, em 11 de março de 2005. 
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Ping, em abril 

de 2004.
• visita oficial do Presidente Lula a Libreville, em julho de 2004.

GÂMBIA:
• visita oficial do Presidente da República, Yahya Jammeh, ao Brasil, 

em agosto de 2005

GANA:
• escala técnica e reunião de trabalho do Ministro Celso Amorim, 

em abril de 2003.
• missão do Diretor do Deaf, Embaixador Pedro Motta Pinto Coe-

lho, em fevereiro de 2004.

Politica Externa Africa - pronto Irene - 23 01 2019.indd   313 14/05/2019   01:03



314

• realização da II Comissão Mista Brasil-Gana, em agosto de 2004, 
em Brasília. Delegação ganense chefiada pelo Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Nana Akufo-Addo.

• visita oficial do Presidente Lula a Acra, em abril de 2005.
• missão do SGAP II, Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho, em 

novembro de 2005.
• visita oficial do Presidente John Kufour ao Brasil, em julho de 

2006.  Além de visita bilateral, participou também da II CIAD, em 
Salvador.

• encontro entre os Presidente Lula e John Kufuor, em novembro de 
2006, à margem da Cúpula Afras, em Abuja.

GUINÉ:
• encontro entre os Chanceleres do Brasil e da Guiné à margem da 

LX AGNU, em Nova York, em 17 de setembro de 2005.

GUINÉ-BISSAU:
• visita do Diretor-geral do Daop, Embaixador Pedro Motta, a Bis-

sau, em abril de 2003.
• visita do Ministro Celso Amorim a Bissau, em janeiro de 2005.
• visita oficial do Presidente Lula, em abril de 2005.
• missão brasileira de apoio à realização da VI Cimeira da CPLP, no 

primeiro semestre de 2006.
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Isaac Mon-

teiro, a Brasília, em março de 2006.
• visita oficial do Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embai-

xador Samuel Pinheiro Guimarães, por ocasião da VI Cimeira dos 
Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em julho de 2006.

GUINÉ-EQUATORIAL:
• visita do Chanceler, Micha Ondo Bié, em setembro de 2005.
• presença do Presidente da República, em Salvador, na II Conferência 

de Intelectuais da África e da Diáspora (II CIAD), em julho de 2006.
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LÍBIA:
• visita oficial do Presidente Lula, em dezembro de 2003.
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdelrahman 

Mohamed Shalqam, a Brasília, em maio de 2005, que participou 
da Caspa. 

• encontro entre os Presidente Lula e Muammar Al-Kaddafi, em no-
vembro de 2006, à margem da Cúpula Afras, em Abuja.

MARROCOS:
• visita do Ministro das Relações Exteriores, Mohamed Benaïssa, 

em abril de 2004.
• missão da, Subsecretária-Geral Política, Embaixadora Vera Pedro-

sa, em julho de 2004.
• visita oficial ao Brasil do Rei do Marrocos, Mohamed VI, em no-

vembro de 2004.
• visita do Ministro Celso Amorim, em março de 2005.
• visita da Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra 

Ellen Gracie Northfleet, em julho de 2005.
• visita do Ministro das Relações Exteriores e da Cooperação, Moha-

med Benaïssa, em janeiro de 2006.

MAURITÂNIA:
• visita do Primeiro Ministro Sghair Ould M´Bareck, (de governo 

já deposto) ao Brasil para participar da  Caspa,  em maio de 2005.
 

MAURÍCIO:
• visita do Chanceler Celso Amorim, para participar da Reunião do 

G-90, em julho de 2004.

MOÇAMBIQUE:
• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita oficial do Presidente Lula, em novembro de 2003.
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• visita oficial do Presidente da República, Joaquim Chissano, em 
agosto de 2004.

• visita do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em abril de 2004, para 
participar da II Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP.

• missão chefiada pelo Secretário de Coordenação Política e Assun-
tos Institucionais da Presidência da República, Eduardo Bonfim, 
em julho de 2004.

• ida de missão brasileira, chefiada pelo Vice-Presidente José Alen-
car, para participar das cerimônias de posse do Presidente Arman-
do Guebuza em fevereiro de 2005. 

• visita  do Ministro Celso Amorim, em março de 2005. 
• visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Alcinda Abreu, oca-

sião em que chefiou a delegação de seu país à III Sessão da Comis-
são Mista Brasil - Moçambique, em agosto de 2005, 

• missão a Moçambique do Secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do MME, Prof. Cláudio Scliar, em agosto 
de 2006.

NAMÍBIA:
• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita oficial do Presidente Lula, em novembro de 2003.
• visita oficial a São Paulo do então Presidente da República Sam 

Nujoma, em junho de 2004.

NIGÉRIA:
• encontro entre os Presidentes Lula e Obasanjo, à margem da Cú-

pula do G8, em Evian, em junho de 2003.
• visita oficial do Vice-Presidente, Alhaji Atiku Abubakar, em se-

tembro de 2003;
• visita do Ministro Celso Amorim a Abuja, em janeiro de 2005.
• visita oficial do Presidente Lula à Nigéria, em abril de 2005.
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• realização da V Comissão Mista Brasil - Nigéria, em Abuja, em 
julho de 2005. Delegação brasileira chefiada pelo Subsecretário-
-Geral Político para África, Ásia, Oceania e Oriente Médio, Em-
baixador Pedro Motta Pinto Coelho

• missão empresarial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, chefiada pelo Ministro da Indústria e Co-
mércio, Luiz Fernando Furlan, em agosto de 2005.

• visita oficial do Presidente da República, Olesegun Obasanjo, em 
setembro de 2005.

• visita oficial do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Oluyemi 
Adeniji, ao Brasil, em junho  de 2006. 

• visita do Presidente Lula da Silva a Abuja para a Cúpula dos Países 
da África e da América do Sul (Afras), em novembro de 2006.

QUÊNIA:
• visita a São Paulo do Ministro das Relações Exteriores, Kalonzo 

Musyoka, para participar de reunião do G-77 e da XI UNCTAD.
• visita do Ministro Celso Amorim a Nairobi, em março de 2005.
• realização da I Comissão Mista Brasil-Quênia, em Brasília, em 

agosto de 2005. Delegação queniana chefiada pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Chirau Ali Mwakwere.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE:
• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita oficial do Presidente Lula a São Tomé e Príncipe, em novem-

bro de 2003.
• visita do Presidente Lula a São Tomé e Príncipe para participar da 

V Cimeira da CPLP, em julho de 2004.
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Co-

munidades, Embaixador Ovídio Pequeno, a Brasília, em agosto de 
2005.

• visita oficial do Presidente da República de São Tomé e Príncipe, 
Fradique Bandeira de Menezes, ao Brasil, em agosto de 2005.
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SENEGAL:
• encontro entre o Presidente Lula e o Presidente Wade, em Evian, à 

margem da Reunião do G-8, em junho de 2003.
• visita do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em dezembro de 2004.
• visita do Ministro Celso Amorim a Dacar, em janeiro de 2005. 
• visita do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, 

por ocasião do Fórum Dacar Agrícola, em fevereiro de 2005.
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cheiki Tidiane Ga-

dio, a Brasília, em janeiro de 2005. 
• visita oficial do Presidente Lula da Silva ao Senegal, em abril de 

2005
• realização da VI Comissão Mista Brasil-Senegal, em Brasília, em 

junho de 2005. Delegação senegalesa chefiada pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Cheiki Tidiane Gadio. 

• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cheiki Tidiane Ga-
dio, a Brasília, em março de 2006, para reunião do Comitê Inter-
nacional da II CIAD. 

• visita do Presidente Wade ao Brasil, em julho de 2006, por ocasião 
da II CIAD, realizada em Salvador. 

• encontro entre os Presidente Lula e Abdoulaye Wade, em novem-
bro de 2006, à margem da Cúpula Afras, em Abuja.

SOMÁLIA:
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdullah Sheikh Is-

mail, na Cúpula ASPA (América do Sul- Países Árabes), em maio 
de 2005.

SUDÃO:
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mustafa Osman Is-

mail, ao Brasil, em maio de 2005, para participar da Caspa. 
• realização da I Reunião de Consultas Políticas Bilaterais, em Bra-

sília, em maio de 2006. Delegação sudanesa chefiada pelo Subse-
cretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mutrif Siddig.
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TANZÂNIA:
• encontro entre os Presidentes do Brasil e da Tanzânia, em  Xangai, 

em maio de 2004, à margem de reunião do Banco Mundial.
• missão do Sr. Diretor Geral do Daop, Embaixador Pedro Motta, a 

Dar Es Salaam, para participar da Conferência dos Grandes Lagos, 
em novembro de 2004.

• visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação In-
ternacional, Asha-Rose Migiro, ao Brasil, em maio de 2006.

• presença do Vice-Presidente da Tanzânia, Ali Mohamed Shein, a 
Salvador, para participar da II CIAD, em julho de 2006. 
    

TOGO:
• visita do Sr. SGAP II, Embaixador Pedro Motta, a Lomé, em no-

vembro de 2005.
• encontro entre os Presidente Lula e Fauré Gnassingbé, em novem-

bro de 2006, à margem da Cúpula Afras, em Abuja.

TUNÍSIA:
• visita do Ministro Celso Amorim a Tunis, em fevereiro de 2005.
• viagem a Brasília de enviado especial do Presidente da República 

da Tunísia, em setembro de 2005.
• realização da II Reunião da Comissão Mista Brasil-Tunísia, em 

Brasília, em janeiro de 2006. Delegação tunisina chefiada pelo Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, Abdelwaheb Abdallah.

UGANDA:
• viagem do Presidente da República, Yoweri Museveni, ao Brasil/

São Paulo, para a XI Conferência da UNCTAD, em 2004.

UNIÃO AFRICANA:
• visita do Presidente da Comissão da União Africana, Alpha Kona-

ré, a Salvador, em julho de 2006, para a II CIAD.
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ZÂMBIA:
• visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Revendo Ronnie 

Shikapwasha, ao Brasil, em março de 2006.

ZIMBÁBUE:
• visita do Ministro Celso Amorim, em maio de 2003.
• visita do Ministro das Relações Exteriores, Simbarashe Munben-

gegwi, ao Brasil, em setembro de 2006.
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ANEXO III

DISCURSO DE POSSE DO SENADOR ABDIAS 
NASCIMENTO NO SENADO FEDERAL

África: raiz do Brasil
“Sr. presidente, senhores senadores, a referência à África é funda-

mental para o Brasil não apenas no âmbito das relações exteriores. Mui-
to mais profundo é o nosso vínculo interno com a África, pois o Brasil 
tem a segunda maior população negra do mundo. E para deixar claro, 
reafirmo como já o fiz em outras ocasiões: ser negro não é uma questão 
epidérmica. A cor da pele, em todos os seus variados matizes, funciona 
apenas como um distintivo da nossa origem africana. Mulato, cafuso, 
negro, escurinho, fusco, moreno: todos os eufemismos convergem para 
esta identidade, que as elites dominantes no Brasil sempre quiseram re-
negar. Quando somos barrados no emprego ou encaminhados para o 
elevador de serviço, não apenas a cor da pele provoca a discriminação, 
mas sobretudo a identidade africana anunciada pela cor.

 A afirmação da nossa origem africana não implica nenhuma re-
jeição à nossa identidade nacional brasileira, pela simples razão de que 
a identidade nacional brasileira também é africana. Apenas ocorre que, 
lembrando o caso de muitos afro-brasileiros pálidos que internalizam os 
preconceitos antiafricanos, o segmento dominante se recusa a assumir 
sua própria face. As elites minoritárias, ao definirem a participação do 
africano no contexto da nação brasileira, costumam falar da “contribui-
ção” ou da “infiltração” do negro a um todo que, implicitamente, lhe é 
estranho. Falam de “reminiscência” ou da “sobrevivência de traços” de 
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uma cultura africana supostamente alheia à brasileira... Tais eufemismos 
não conseguem tapar o sol com a peneira. A verdade é que profundas e 
amplas dimensões africanas permeiam a nossa cultura e a nossa história, 
e constituem a base integral definidora da identidade nacional brasileira.

 Sr. presidente, senhores senadores, a Abolição da Escravatura 
pouco ou nada fez para nos devolver a cidadania que nos foi usurpada, 
junto com a nossa própria condição humana, quando nos arrancaram 
das nossas terras e nos submeteram ao mais hediondo regime escravo-
crata conhecido pelo ser humano. Pelo contrário: as condições de vida 
dos afro-brasileiros, após a Lei Áurea, na prática, representaram uma se-
gunda cassação de nossa cidadania.

 O movimento negro vem afirmando, há anos, a questão racial 
como uma questão nacional, um “problema” não só nosso, mas sobretu-
do das elites dominantes deste país. Enquanto não se tratar de recompor 
a plenitude da cidadania  dessa grande parcela da sua população, o Bra-
sil permanecerá fragmentado, como uma família que perdeu ou afastou 
para sempre mais da metade de seus integrantes.

 O cerne da questão está na identidade nacional. Mencionei no 
início deste pronunciamento os senadores afro-brasileiros apenas para 
ilustrar esse fato. Enquanto o Brasil não assumir a rica beleza de sua 
identidade africana, a maioria de sua população ficará alijada do conjun-
to nacional.

 Poucos brasileiros sabem, Sr. presidente, que pelo lado africano, 
o lado da senzala, somos os herdeiros de uma civilização que deu a luz 
ao chamado mundo ocidental. Poucos sabem, porque o fato foi escamo-
teado, distorcido e falsificado durante séculos, que a tão decantada civi-
lização greco-romana tem suas origens no Egito antigo, um país negro 
africano, e que a civilização egípcia, por sua vez, nasceu do coração da 
África, na região onde hoje se localizam Uganda, Etiópia, Sudão e Quê-
nia. E não estamos falando aqui de cantigas e danças folclóricas. Esta-
mos evocando a origem africana da ciência matemática, da geometria, 
da engenharia e da arquitetura; do sistema filosófico dos mistérios, dos 
mitos e dos deuses; das teorias da matéria de Aristóteles, Anaxágoras e 
Anaximandro; dos pensamentos creditados a Platão, Demócrito e Xenó-
fanes. Todos beberam às fontes do conhecimento egípcio africano. Esta-
mos nos referindo aos conhecimentos e práticas da medicina existentes 
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dois milênios antes de Hipócrates, tido como o pai da medicina. Verda-
deiro pai da medicina seria Athothis, filho do primeiro faraó egípcio, ou 
Imhotep, que desenvolviam os conceitos da prática de anatomia, farma-
cologia, diagnose, oftalmologia, assepsia, hemostase, cirurgia, vacinação, 
ginecologia e assim por diante, desde 3.000 a.C.

 Sr. presidente, não é esta a hora de enumerar todas as grandezas 
das civilizações africanas, os avançados estados políticos de Mali, Zim-
bábue, Gana e Sonrai, com suas grandes concentrações urbanas, centros 
de conhecimento tecnológico e filosófico da África na época medieval. 
Basta assinalar que, não fosse o holocausto da invasão europeia, esse de-
senvolvimento africano autóctone teria seguido o seu curso natural.

 É essa herança africana que o Brasil precisa conhecer e assumir: 
a dignidade e o protagonismo do ser humano africano. Essa verdade nos 
foi negada durante cinco séculos de mentiras, fraudes e falsificações do 
eurocentrismo que se arrogava como arauto de uma suposta ciência. 
Para recuperar sua própria identidade nacional e resgatar a dívida que 
tem para com seus cidadãos de origem africana, urge a nação brasilei-
ra mergulhar nas dimensões mais profundas desta herança civilizatória. 
Essas verdades têm que ser ensinadas em nossas escolas, nos Ciacs e nos 
Cieps, para restituir ao contingente majoritário da nossa gente o seu au-
torrespeito, a sua autoestima e a sua dignidade, fontes do protagonismo 
e da realização humana.

 Sr. presidente, senhores senadores, o meu trabalho parlamentar 
nesta Casa dará sequência àquele iniciado em 1983 na Câmara dos De-
putados. Se sou ou não o primeiro senador afro-brasileiro, pouco impor-
ta. Importa, sim, que eu possa cumprir este mandato com honradez e 
dignidade, lutando pelas causas do meu povo afro-brasileiro, que são as 
causas da nossa nação.

Axé!”
Brasília, fevereiro de 1997.
In: SEMOG, Éle; NASCIMENTO, Abdias. Abdias Nascimento. O 

griot e as muralhas. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.
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A Ano de 2005. Temia-se que a recém-(re)inaugurada política do 

Brasil para a África não resistiria a uma mudança de governo. Lula 

completou dois mandatos e seu nome ficou associado a uma inédita 

prioridade conferida ao continente africano. Tratava-se, em sua origem, 

de uma "volta à África".

 Passados cerca de quinze anos, a África vive um "boom" 

diplomático com a abertura de 320 novas embaixadas em seu território 

entre 2010 e 2016. No plano bilateral, segundo o FMI, o Brasil perdeu, 

de 2006 a 2018, sete posições no comércio com a África Subsaariana, 

enquanto Turquia e Indonésia ganharam, respectivamente, 7 e 8 

posições. Mingua a política africana do Brasil assim como perdem 

momentum as políticas públicas de promoção da igualdade racial e 

sofrem evidentes ataques as pautas identitárias da população brasileira 

afrodescendente.

 Neste livro, pela primeira vez na literatura sobre a PEB, a autora 

aponta a vinculação entre as relações Brasil - África e a promoção da 

igualdade racial no Brasil, propondo a acadêmicos, a militantes do 

Movimento Negro e a lideranças políticas comprometidas com a luta 

contra o racismo no Brasil um debate informado em benefício de avanços 

conceituais no estudo, na formulação e execução da Política Externa do 

Brasil para a África.
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