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A Análise de Política Externa (APE) fundamenta-se no reconhecimento da atuação de 

atores e variáveis domésticas para a formulação da política externa dos Estados. Nesse 

contexto, o artigo analisa o processo de formulação da política externa brasileira para 

a construção da paz da Guiné-Bissau, durante os governos de Luís Inácio Lula da Silva 

e de Dilma Rousseff (2003-2016). O argumento da análise é o de que, não obstante o 

Brasil ter atuado como um defensor da construção da paz na Guiné-Bissau, essa 

atuação, na prática, mostrou-se limitada, haja vista a redução, após 2010, dos projetos 

de cooperação bilateral com esse país, os quais têm o propósito de reforçar o 

desenvolvimento e, portanto, a construção da paz. O artigo faz uma revisão teórica 

sobre a APE e utiliza o método qualitativo, com base em fontes primárias e 

secundárias, para discutir o papel do perfil dos presidentes em exercício e das 

burocracias diplomáticas, como a ABC para problematizar a formulação da PEB.  
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A Análise da Política Externa (APE) constitui uma subárea das Relações 

Internacionais (RI) que permite o aprofundamento da compreensão da atuação externa 

dos Estados, por meio do estudo de atores e variáveis domésticas. Nesse contexto, o 

presente artigo analisa a formulação da política externa brasileira para a construção da 

paz na Guiné-Bissau, no período compreendido dos governos de Luís Inácio Lula da 

Silva (2003 - 2010) e de Dilma Ivana Rousseff (2011 – 2016). A pesquisa situa-se no 

contexto das relações bilaterais entre o Brasil e a Guiné-Bissau, país africano lusófono 

com o qual o Brasil mantém fortes laços culturais e importantes iniciativas no campo da 

cooperação Sul-Sul.   

O conceito de construção da paz foi concebido por Johan Galtung, um dos pais 

fundadores dos Estudos para a Paz (RAMSBOTHAM et al, 2005, p. 40). Segundo 

Galtung, o conceito de construção da paz inclui não apenas a ausência da violência 

direta, mas, também, a justiça social (GALTUNG, 1969, p.169 e p. 183). A violência 

direta ocorre quando seres humanos têm os meios que são necessários às suas 

realizações mentais e somáticas destruídos (GALTUNG, 1969, p.169 e p. 183). A 

justiça social, por sua vez, caracteriza-se pela ausência da violência estrutural, que 

consiste na existência de impedimentos à distribuição igualitária de poder e de recursos, 

de forma a impor limites ao potencial dos indivíduos (GALTUNG, 1969, p.169 e p. 
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183). Assim, o conceito de construção da paz traz em seu cerne a premissa de que o 

desenvolvimento é uma condição necessária para a existência da paz (KEMER et al., 

2016, p. 139). De acordo com o primeiro relatório sobre o Desenvolvimento Humano 

das Nações Unidas de 1990, o desenvolvimento, por sua vez, tem como objetivo básico 

“(…) criar um ambiente que habilite as pessoas a disfrutarem de vidas longas, saudáveis 

e criativas” (PNUD, 1990, p. 9; MACHADO E PAMPLONA, 2008, p. 62).  

O conceito de construção da paz passou a fazer parte do vocabulário das Nações 

Unidas em 1992, ano em que o Secretário-Geral Boutros Boutros-Ghali publicou o 

documento “Uma Agenda para a Paz” (A/47/277, 1992, KEMER et al, 2016). A partir 

desse relatório, a construção da paz passou a ser um dos pilares centrais para as 

atividades de paz das Nações Unidas (PARIS, 2004, p.18). Considerando que o Brasil 

pauta sua atuação internacional pela valorização dos valores e princípios defendidos 

pelas Nações Unidas, o presente artigo analisa a política externa brasileira no que 

concerne à Guiné-Bissau, com vistas a problematizar a noção de construção da paz no 

contexto das relações bilaterais entre esses países.  

O argumento da análise é o de que, a despeito de o Brasil defender a construção 

da paz na Guiné-Bissau, essa atuação, na prática, deve ser objeto de debates mais 

amplos, com vistas a expandir a compreensão sobre a aplicação prática desse conceito a 

partir da perspectiva brasileira. Nesse sentido, após 2010, por exemplo, houve a redução 

dos projetos de cooperação bilateral para o desenvolvimento entre o Brasil e a Guiné-

Bissau. Assim, a análise da política externa para o período torna-se relevante na medida 

em que permite problematizar as razões pelas quais a defesa da construção da paz pela 

diplomacia brasileira não foi traduzida em um aumento da cooperação técnica bilateral 

para o desenvolvimento.  

Para tanto, o artigo divide-se em três partes. A primeira parte apresenta o 

instrumento analítico denominado Análise de Política Externa, com vistas a evidenciar 

seu histórico e principais linhas de ação. A segunda seção, por sua vez traça um breve 

contexto histórico das relações bilaterais entre Brasil e Guiné-Bissau, à luz dos 

principais acontecimentos políticos que estiveram presentes na história desse país. Por 

fim, a terceira seção analisa os projetos de cooperação técnica para o desenvolvimento 

no âmbito bilateral, com vistas a problematizar a construção da paz empreendida pelo 

Brasil na Guiné-Bissau. Considerando o instrumento analítico da APE, o artigo discute 

o papel de duas variáveis domésticas para a formulação da política externa brasileira 
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para a construção da paz na Guiné-Bissau: (1) os diferentes perfis políticos dos 

presidentes Lula e Dilma relativamente a essa temática e; (2) o papel das burocracias
2
 

diplomáticas nacionais, como o MRE e, em particular da ABC, para instrumentalizar 

uma política externa de construção da paz na Guiné-Bissau. Na conclusão, observa-se 

que, não obstante a noção de construção da paz esteja presente na formulação 

contemporânea da PEB, essa noção encontra limites práticos no contexto dos projetos 

de cooperação técnica bilateral, em razão não apenas da conjuntura econômica, mas 

também devido a variáveis de natureza doméstica, como os diferentes perfis 

presidenciais e os limites da atuação burocrática. Verifica-se, portanto, que a 

compreensão da implementação desse conceito pelo Brasil no terreno guineense se 

torna enriquecida pela análise de variáveis domésticas brasileiras. Essa conclusão 

evidencia tanto a relevância da APE para a compreensão da Política Externa Brasileira 

contemporânea quanto os desafios práticos da implementação de uma política brasileira 

de construção da paz. 

 

Análise de Política Externa: abrindo a “caixa-preta” do Estado  

 

 A presente seção apresenta o instrumento analítico denominado Análise de 

Política Externa (APE), com vistas a evidenciar seu histórico e características 

principais. De acordo com Ariane Roder Figueira (2010, p. 20), a expressão “abrir a 

caixa-preta” do Estado é utilizada para evidenciar que o Estado não é uma unidade 

coesa mas, sim, um ente que possui, em seu interior, atores com múltiplos interesses e 

que estão em contínua interação. Nesse sentido, a autora afirma a relevância de analisar 

esses atores, na medida em que seu comportamento pode revelar variáveis explicativas 

da atuação do Estado em âmbito internacional (FIGUEIRA, 2010, p. 20). 

 De acordo com Jakobsen (2016, p. 24), Snyder, Bruck e Sapin (1954), com a 

obra Decision making as an approach to the Study of International Politics, de 1954, 

realizaram a primeira tentativa de fazer da APE um campo de estudos da ciência social. 

Essa obra foi influenciada pelo Behaviorismo
3
 e, também, pelo modelo eastoniano de 
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sistema político
4
 (SALOMÓN E PINHEIRO, 2013, p. 43). Nesse contexto, Snyder, 

Bruck e Sapin (1954, p. 23) apresentam uma tentativa de formulação de um quadro de 

referência para o estudo da política internacional. Para os autores, a análise da política 

internacional deveria ser centrada no comportamento dos tomadores de decisão, os 

quais seriam os responsáveis pela materialização da ação estatal (SNYDER et al., 1954, 

p. 141-142). A ação estatal, por sua vez, dependeria da definição do contexto 

internacional pelos tomadores de decisão, a qual resultaria de um processo de tomada de 

decisão dentro de uma unidade decisória do Estado (SNYDER et al., 1954, p. 141-142). 

Dessa forma, Snyder et al. (1954) ofereceram uma perspectiva distinta do Realismo 

para o estudo das RI, na medida em que, conforme destacam Salomón e Pinheiro (2013, 

p. 43), “(…) o analista estaria em condições de explicar por que Estados com posições 

similares no sistema internacional comportavam-se de modos distintos”. 

Após o trabalho de Snyder et al. (1954), Salomon e Pinheiro (2013, p. 43) 

afirmam que a APE seguiu dois caminhos distintos: (1) uma vertente eminentemente 

behaviorista e; (2) uma vertente pluralista. Segundo Salomon e Pinheiro (2013, p. 43), a 

vertente behaviorista direcionou esforços para o desenvolvimento de uma “grande 

teoria” da política externa, no sentido de desenvolver uma teoria que fosse capaz de 

explicar a política externa de qualquer país. As autoras destacam que a principal 

referência dessa vertente de APE foi James Rosenau (1966). De fato, Rosenau discute, 

em seu artigo “Pre-theories and theories of foreign policy” (ROSENAU, 1966), o fato 

de que a APE não seria capaz de produzir sistemas completos contendo generalizações 

testáveis (ROSENAU, 1966, p. 32). Nesse contexto, Rosenau explica a carência de uma 

teoria de política externa a partir de metáforas - segundo ele, não seria possível construir 

um edifício a partir, por exemplo, de árvores caídas e de lama, pois, antes, seria 

necessário um “processamento” que transformasse esses materiais em, respectivamente, 

tábuas e tijolos (ROSENAU, 1966, p. 40). Assim, da mesma forma que na construção 

de um prédio, a construção de uma teoria de política externa necessitaria de um 

“processamento”, ou, nas palavras do autor, de uma “pré-teoria”, a qual permitisse a 

comparação dos dados de política externa de um determinado país com outros e, assim, 
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possibilitasse a teorização para esse campo de estudos. Para o autor, a “pré-teoria” de 

política externa seria necessária para possibilitar a identificação de causalidades nas 

relações internacionais, de forma a responder a questionamentos como, por exemplo: 

(1) “Os comportamentos de seres humanos constituem agentes causais da política 

externa?”; (2) “Os papéis políticos, as estruturas governamentais e os sistemas 

internacionais devem ser compreendidos como fontes explicativas do comportamento 

externo do Estado?” e; (3) “Se a causalidade do comportamento de um Estado em 

matéria de política externa estiver relacionada a essas fontes, em que medida, e sob 

quais curcunstâncias, cada fonte explica o comportamento de política externa de um 

determinado Estado?” (ROSENAU, 1966, p. 41). Salomon e Pinheiro (2013, p. 44) 

afirmam que o trabalho de Rosenau inaugura o campo de estudos da “Política Externa 

Comparada”. A Política Externa Comparada visa à identificação de tendências e de 

padrões no comportamento externo dos Estados, por meio da agregação e da análise 

correlacional de variáveis diversas, como, por exemplo, econômicas, sociais e 

institucionais (SALOMON e PINHEIRO, 2013, p. 44; FIGUEIRA, 2011, p. 21). 

Figueira (2011) situa a Política Externa Comparada em um contexto da APE pautado 

pelas seguintes características: (1) é marcado pela influência positivista, com ênfase em 

métodos quantitativos; (2) busca compilar eventos de política externa, com vistas a 

identificar padrões generalizáveis de comportamento; (3) busca estabelecer mecanismos 

de causalidade para explicar o comportamento do Estado (FIGUEIRA, 2011, p. 23). 

Ainda de acordo com Salomon e Pinheiro (2013), a Política Externa Comparada 

recebeu grande suporte financeiro do governo dos Estados Unidos, cuja expectativa era 

a de que os resultados desses estudos contribuíssem para aumentar a previsibilidade das 

ações da União Soviética (SALOMON E PINHEIRO, 2013, p. 44). Esse campo de 

estudos, no entanto, recebeu críticas, uma vez que: (1) a complexidade do cenário 

internacional, composto por diferentes perspectivas, culturas e processos históricos, não 

pode ser univocamente mensurada por meio de modelos matemáticos e; (2) a Política 

Externa Comparada não atribuiria a devida relevância a atores não-estatais (FIGUEIRA, 

2011, p. 21). 

De fato, o próprio Rosenau reconheceu as limitações de seu trabalho de 1966, 

por meio da publicação do artigo intitulado “A Pre-Theory Revisited: World Politics in 

an Era of Cascading Interdependence”, publicado em 1984 (ROSENAU, 1966). 

Segundo o autor, sua “Pré-Teoria” foi concebida em um momento em que havia grande 

euforia quanto ao potencial aparentemente ilimitado da ciência, a qual teria capacidade 
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de explorar as dimensões da política externa que, até então, não haviam sido explicadas 

(ROSENAU, 1984, p. 247). A “Pré-Teoria” não pôde, no entanto, trazer quadros 

conceituais fossem capazes de lidar com fenômenos como as crises do petróleo da 

década de 1970, o terrorismo, as crises monetárias internacionais e a revolução da 

informação (ROSENAU, 1984, p. 251). Assim, o autor reconheceu que foi muito 

simplista em sua confiança nas ciências naturais e na aspiração a uma teoria cumulativa 

que pudesse ser aplicada a qualquer ator e a qualquer lugar (ROSENAU, 1984, p. 251). 

Vale destacar ainda que Rosenau viu um problema estrutural em sua Pré-Teoria, pois 

essa partia da premissa da existência de estruturas de autoridade estáticas, as quais 

regeriam tanto a relação dentro das sociedades quanto entre essas (ROSENAU, 1984, p. 

251). Essa estrutura seria composta por Estados-Nação, os quais interagiriam por meio 

de sua política externa (ROSENAU, 1984, p. 251). Além disso, ainda que essa estrutura 

incluísse as interações transnacionais entre atores não-governamentais, essas interações 

eram vistas como auxiliares, haja vista a hipótese implícita de que os atores do sistema 

entendiam seus papeis no contexto de estruturas invariáveis do Estado (ROSENAU, 

1984, p. 251). O autor conclui, portanto, que o principal problema com sua Pré-Teoria 

era sua rigidez conceitual, pois os únicos resultados que buscava explicar eram as 

políticas externas de governos, em detrimento de lançar bases conceituais mais amplas 

que fossem capazes de abranger, também, as interações entre governos e outros atores 

internacionais; consequentemente, a Pre-Teoria mostrou-se insensível a diversas 

mudanças do cenário internacional entre as décadas de 1960 e de 1980 (ROSENAU, 

1984, p. 252). 

Além da vertente de cunho behaviorista, os anos iniciais da APE também foram 

marcados por uma vertente caracterizada pela multidisciplinaridade nos estudos da 

política externa e, também, pela construção de teorias voltadas à análise de situações 

específicas no campo da política externa (SALOMON E PINHEIRO, 2013, p. 43). As 

autoras destacam, nesse contexto, o trabalho de Graham Allison, denominado 

Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (ALLISON, 1969; SALOMON E 

PINHEIRO, 2013, p. 44).  

O artigo de Graham T. Allison propõe três modelos analíticos que não apenas 

permitiram pensar a política externa norteamericana no contexto da crise dos mísseis em 

Cuba, mas também constituem importante referência da APE. O artigo propõe três 

modelos: (1) Modelo I - Política Racional; (2) Modelo II - Processo Organizacional e; 

(3) Modelo III - Política Burocrática.  
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No Modelo da Política Racional, os acontecimentos de política externa são 

compreendidos como o resultado da ação de governos nacionais unificados. Esse 

modelo adota o seguinte conjunto de hipóteses: (a) o ator é um governo nacional; (b) a 

ação é escolhida como uma resposta calculada para um problema estratégico; (c) a 

explicação consiste em mostrar qual objetivo o governo estava perseguindo ao agir de 

determinada forma, e como essa ação foi uma escolha razoável, dados os objetivos 

nacionais (ALLISON, 1969, p. 693). Com base nessas hipóteses, no modelo I, explicar 

uma ocorrência de política externa significa demonstrar como o governo escolheu, de 

maneira racional, determinada ação (idem). A compreensão da ação externa como uma 

escolha racional implica que as ações têm objetivos estratégicos, sendo que as principais 

categorias de objetivos são a segurança nacional e os interesses nacionais (ALLISON, 

1969, p. 694).  

No contexto do Modelo II, por sua vez, o comportamento do governo é 

entendido como o resultado do funcionamento de grandes organizações. Cada 

organização responde a um determinado conjunto de problemas e age, de forma 

praticamente independente, na resolução desses. Considerando que dificilmente um 

problema recai no domínio exclusivo de uma única organização, conclui-se que o 

comportamento do governo relativamente a um determinado tema reflete o output 

independente de diversas organizações parcialmente coordenadas por seus líderes 

(ALLISON, 1969, p. 698).  

Por fim, no Modelo III, da Política Burocrática, o comportamento do governo é 

o resultado de jogos de barganha. A política seria, nesse contexto, o resultado de 

diversas escolhas feitas por jogadores distintos, e o conjunto de ações poderia gerar, 

inclusive, efeitos não esperados (ALLISON, 1969, p. 708). Nesse modelo, as decisões 

governamentais são o resultado de barganhas intranacionais; assim, as decisões resultam 

de compromissos, competições e coalizões entre oficiais governamentais, os quais vêem 

questões políticas a partir de diferentes perspectivas (ALLISON, 1969, p. 707).  

Após analisar a crise dos misseis soviéticos em Cuba à luz dos três modelos, 

Allison afirmou que a formulação de diferentes quadros de referência para a 

compreensão de um mesmo problema pode levar à produção de explicações distintas 

(ALLISON, 1969, p. 715). Assim, verifica-se que o trabalho de Allison apresenta 

grande relevância para o campo de estudos denominado Análise de Política Externa, na 

medida em que, ao abrir a “caixa preta do Estado”, apresenta diferentes variáveis 

analíticas e, também, distintas formas de compreensão sobre um mesmo problema. Esse 
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exercício evidencia que a análise do Estado a partir do modelo “billiard ball”, do 

Realismo, oculta inúmeras possibilidades para compreender as ações de política externa 

de um determinado governo, as quais, na prática, podem ser entendidas tanto como o 

resultado da ação de atores racionais, de processos organizações ou, ainda, de 

burocracias que coexistem em um cenário de cooperação e de conflito. Dessa forma, ao 

evidenciar a relevância das variáveis domésticas para a formação da Política Externa, o 

trabalho de Allison constituiu uma grande contribuição para a construção da APE como 

subárea das RI. 

De acordo com Christopher Hill (2003, p. 85), o trabalho de Allison, com 

destaque para o Terceiro Modelo, inaugura a “teoria da política burocrática”. Segundo 

Hill (2003, p. 86), essa teoria compreende que as unidades burocráticas estatais buscam, 

no melhor caso, suas próprias versões de interesse nacional e, no pior caso, suas 

próprias preocupações paroquiais; consequentemente, a política externa torna-se uma 

batalha doméstica, na qual as decisões são produzidas mais por negociações baseadas 

em concessões recíprocas do que por lógica. Nesse sentido, Hill (2003, p. 86) destaca 

que a teoria da política burocrática traz duas consequências para a compreensão da 

política externa: (1) reforça a relevância das variáveis domésticas, oferecendo novas 

alternativas teóricas às correntes realista e neorrealista das RI e; (2) retrata os tomadores 

de decisão não como atores que agem em nome do interesse público, mas, sim, como 

agentes que possuem agendas específicas. Hill (2003, p. 86) destaca, entretanto, que, 

não obstante a teoria da política burocrática ressalte variáveis relevantes para a 

compreensão da política externa, ela traz, também, complicadores para a análise. Um 

desses complicadores é a redução do papel do Estado para a elaboração da política 

externa, haja vista que: (1) o aparato estatal seria, à luz dessa teoria, apenas uma arena 

na qual “feudos” competiriam para maximizar seus interesses internos (HILL, 2003, p. 

86) e; (2) os políticos responsáveis pelos processos de tomada de decisão teriam um 

poder mais nominal do que real (HILL, 2003, p. 88). Para tratar as complexidades 

advindas da utilização dessa teoria, Hill (2003, p. 89) recorda o trabalho de Martin 

Hollis e de Steve Smith (1986). Segundo esses autores, os atores da política burocrática 

não devem ser compreendidos como meros “fantoches” de suas burocracias, no sentido 

de serem vistos exclusivamente como agentes obedientes a termos de referência, 

hierarquia e culturas organizacionais (HOLLIS e SMITH, 1986, p. 285). Ao invés disso, 

Hollis e Smith (1986) propõem uma noção mais sofisticada para o papel desses agentes, 

os quais seriam passíveis de uma interpretação variável de acordo com as 
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personalidades, julgamentos e habilidades dos atores e, ainda, conforme contextos 

específicos (HILL, 2003, p. 89, HOLLIS e SMITH, 1986, p. 285). Dessa forma, Hollis e 

Smith (1986) afirmam que “(…) assim, trazemos o indivíduo de volta para a análise, 

sem, contudo, reduzir as explicações da política externa a uma unidade analítica 

centrada no ator individual” (HOLLIS e SMITH, 1986, p. 285)
5
. Dialogando com o 

trabalho de Hollis e Smith (1986), Hill (2003, p. 89) destaca que uma das indagações 

centrais das Ciências Sociais - qual seja, “qual é a origem das preferências, como 

valores e ideias?” - está presente, também, no contexto da teoria da política burocrática, 

haja vista que os papeis dos atores são considerados como variáveis explicativas de suas 

preferências. Hill (2003, p. 89) argumenta que a resposta a essa indagação somente pode 

ser obtida por meio de uma análise dotada de “flexibilidade empírica”: ainda que a 

competição burocrática possa ser compreendida como uma variável relevante para o 

estudo de casos específicos, ela não pode ser concebida como um modelo rígido e 

exclusivo para a APE, haja vista que outras características individuais e contextuais 

podem estar presentes na formulação e na implementação dessa política (HILL, 2003, p. 

89).  

Outro ponto da análise de Hill (2003) é a existência de rivalidades entre as 

diferentes burocracias do Estado responsáveis pela formulação da política externa. Por 

um lado, Hill (2003, p. 89) reconhece a existência de diferenças evidentes quanto à 

responsabilidade formal das diversas unidades burocráticas do Estado; por outro, Hill 

observa que os ministérios das relações exteriores contemporâneos vêm enfrentando um 

a crescente “rivalidade” com outras órgãos estatais (HILL, 2003, p. 89). Hill (2003) 

denomina esse fenômeno de “descentralização horizontal da política externa”, que é 

caracterizado pela perda do controle, pelo ministério das relações exteriores, de algumas 

questões externas para outras searas da burocracia estatal (HILL, 2003, p. 89). Nesse 

sentido, Hill destaca quatro principais “rivais” contemporâneos dos ministérios das 

relações exteriores: (1) os militares; (2) os ministérios da economia; (3) os serviços de 

inteligência; (4) os “generalistas da diplomacia” (HILL, 2003, p. 84). Hill afirma que o 

grupo de militares pode, nem sempre de forma intencional, conformar uma “política 

externa paralela”, haja vista que possuem não apenas importantes recursos físicos, mas 

também uma rede própria de atores com peso político (HILL, 2003, p. 83). Os outros 

                                                 
5
 Tradução da Autora. Original em inglês: “…in doing so we bring the individual back without reducing 

our explanations of foreign policy to the individual as the unit of analysis” (HOLLIS e SMITH, 1986, p. 

285).  
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três “rivais” trariam para a APE, respectivamente, o peso da economia, dos serviços de 

inteligência e das pessoas mais próximas do presidente e que detenham uma 

considerável conhecimento político
6
 (HILL, 2003, p. 83-84). Ainda que a 

descentralização reflita, no plano doméstico, um contexto internacional marcado pela 

globalização e pela crescente interdependência entre atores estatais e não-estatais 

(KEOHANE e NYE, 1987), de acordo com Hill, do ponto de vista dos interesses mais 

amplos da sociedade, a descentralização horizontal da política externa pode acarretar 

não apenas que oportunidades para sinergias benéficas para o país sejam perdidas no 

contexto das negociações internacionais, mas também que agentes externos possam se 

aproveitar das confusões internas, de forma a inviabilizar, na prática o planejamento 

estratégico de longo prazo da política externa (HILL, 2003, p. 89). Assim, Hill afirma 

que um dos grandes desafios dos formuladores de política externa contemporâneos é o 

de conciliar a perspectiva do ministério das relações exteriores, que detém uma 

capacidade única de compreender a perspectiva externa das atividades estatais, com as 

diversas outras perspectivas internacionais da política doméstica, como aquelas 

oferecidas por outros atores da política doméstica – outros ministérios, organizações 

não-governamentais, entre outros (HILL, 2003, p. 85). 

Além do trabalho de Allison, outro trabalho paradigmático para o campo da APE 

foi elaborado por Putnam (1988), que dialogou com algumas das principais questões da 

APE (HUDSON, 2005, p. 12). Segundo Putnam (1988, p. 432), uma avaliação 

adequada dos determinantes domésticos da política externa devem enfatizar a política, 

no sentido de considerar, por exemplo, o papel de partidos, de legisladores, das eleições, 

de classes sociais, de grupos de interesse e da opinião pública, ao invés de se deter no 

estudo estrito da atuação de oficiais do Executivo e de arranjos institucionais. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que o trabalho de Putnam traz um novo olhar para o campo das 

RI, ao afirmar que: 

Em suma, precisamos movermo-nos para além da mera observação de que os 

fatores domésticos influenciam as relações internacionais e vice-versa, e para 

além da simples catalogação de instâncias dessa influência, para buscar 

teorias que integrem as duas esferas e que considerem as áreas de integração 

entre essas (PUTNAM, 1988, p. 433)
7
. 

                                                 
6
 No caso do Brasil, um exemplo desse ator com status político elevado e considerável atuação em temas 

de política internacional foi Marco Aurélio Garcia, que atuou nos governos de Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e de Dilma Ivana Rousseff (2011-2016) como assessor da Presidência em assuntos 

internacionais (SARAIVA, 2014, p. 44-45). 
7
 Tradução da autora. Original em inglês: “In short, we need to move beyond the mere observation that 

domestic factors influence international affairs and vice-versa, and beyond simple catalogs of instances 
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Nesse contexto, Putnam (1988, p. 434) propôs a compreensão das negociações 

internacionais como um “jogo de dois níveis” (two-level game). No nível nacional, 

denominado Nível II, grupos domésticos perseguem seus objetivos por meio da 

imposição de pressões ao governo para que esse adote políticas que lhes sejam 

favoráveis, ao passo que os políticos buscam ampliar seus recursos de poder por meio 

da construção de coalizões entre esses grupos (PUTNAM, 1988, p. 434). No nível 

internacional, denominado Nível I, governos nacionais buscam maximizar sua própria 

capacidade de atender a pressões domésticas, ao mesmo tempo em que buscam 

minimizar potenciais consequências adversas de processos internacionais (PUTNAM, 

1988, p. 434). Putnam (1988, p. 437) utiliza, ainda, o conceito de “win-set” para se 

referir ao conjunto de todos os acordos internacionais possíveis do Nível I que 

“ganhariam” (win) no Nível II, ou seja, que seriam ratificados no âmbito doméstico. 

Segundo Putnam, um acordo internacional torna-se possível somente quando ocorre 

uma sobreposição dos win-sets das diferentes partes do acordo (PUTNAM, 1988, p. 

437). Nesse sentido, o autor afirma que tanto as preferências, as coalizões e as 

instituições do nível II quanto as estratégias dos negociadores do Nível I determinam o 

tamanho do win-set (PUTNAM, 1988, p. 437). Além disso, Putnam assume que, em seu 

modelo de dois níveis, o negociador-chefe dos acordos internacionais constitui o único 

elo formal entre os níveis (PUTNAM, 1988, p. 456). O negociador-chefe, por sua vez, 

pode ter motivações divergentes daquelas de seus eleitores, haja vista que ele pode 

buscar, por exemplo, tanto melhorar sua posição política no nível doméstico quanto 

perseguir sua própria concepção de interesse nacional no contexto internacional 

(PUTNAM, 1988, p. 457). Assim, o modelo de dois níveis, que Putnam compara ao 

Deus romano “Janus
8
” (PUTNAM, 1988, p. 459), evidencia a relevância de 

problematizar temas internacionais por meio da análise de variáveis domésticas. 

Após as obras de Rosenau, Allison e Putnam, Valerie Hudson (2005, p. 12) 

destaca que, ao término da Guerra Fria, houve uma grande ampliação do escopo da 

APE, a qual passou a contemplar, também, a observação do meio social e das 

características individuais, inclusive psicológicas, dos tomadores de decisão. Essa 

ênfase no papel dos indivíduos, que a autora denomina “actor-specific theory”, é 

                                                                                                                                               
of such influence, to seek theories that integrate both spheres, accounting for the areas of entanglement 

between them” (PUTNAM, 1988, p. 433). 
8
Na mitologia romana, Janus era um Deus que possuia duas faces (BRITANNICA, 2017). Com essa 

imagem, o autor faz uma analogia entre as duas faces do Deus mitológico romano e as variáveis 

doméstica e internacional presentes na APE. 
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ampliada com o fim da Guerra Fria, pois a mudança do contexto internacional 

evidenciou que não era possível explicar mudanças no sistema internacional com base 

apenas em variáveis sistêmicas (HUDSON, 2005, p. 13). Nesse sentido, Dyson (2006), 

por exemplo, elabora um estudo que relaciona as características da personalidade do ex-

primeiro ministro Tony Blair, que ficou no poder entre 1998 e 2003, e a participação do 

Reino Unido na Guerra do Iraque. Para tanto, Dyson (2006) utiliza a metodologia da 

Análise dos Traços da Personalidade, a qual permitiu inferir características da 

personalidade de Tony Blair com base na análise de conteúdo de seus discursos 

proferidos no Parlamento Britânico. Na conclusão do estudo, o autor destaca que alguns 

traços da personalidade de Tony Blair contribuiram para a conformação de uma política 

externa de cunho intervencionista, que ofereceu uma solução militar à suposta presença 

de armas de destruição de massa no Iraque (DYSON, 2006, p. 302).  

Ainda no âmbito das teorias baseadas em atores, é relevante destacar o artigo de 

Joly e Dandoy (2016), que analisa a influência de partidos políticos na formulação da 

política externa na Bélgica. Para tanto, os autores examinam a relação a formulação da 

política externa presente em manifestos dos políticos belgas entre 1978 e a sucessiva 

implementação dessa política. Com base nessa análise, os autores concluem que tanto o 

posicionamento dos partidos durante as negociações para a formação de coalizões 

quanto o posicionamento de cada partido relativamente à política externa exerceram 

influência sobre as prioridades de política externa dos sucessivos governos belgas 

(JOLY e DANDOY, 2016, p. 17).  

Considerando que o escopo do presente artigo é a análise da Política Externa 

Brasileira, torna-se relevante contextualizar o desenvolvimento da APE no âmbito mais 

amplo da América Latina. Nesse sentido, Giacalone (2012, p. 335-336) explora a 

evolução da APE a partir da década de 1970, no Brasil, na Argentina, no México, na 

Venezuela, na Colômbia e no Chile, pois considera que a análise de diferentes contextos 

institucionais e culturais amplia a compreensão das conexões entre fatores domésticos e 

externos
9
.  

                                                 
9
 Arlene Tickner (2003, 2008) analisa a formação histórica do campo de estudos das RI na América 

Latina. A autora, contudo, utiliza uma abordagem que concebe a América Latina a partir das relações 

centro-periferia, de forma que a América Latina constituiria um “(…) teste para explorar os padrões de 

trocas intelectuais entre o centro e a periferia, nomeadamente, como o conhecimento formulado nos 

Estados Unidos é assimilado  nas abordagens regionais para as RI” (TICKNER, 2003, p. 327). Tradução 

da autora, original em inglês: “As a result, Latin America serves as an interesting testing-ground for 

explorations of patterns of intellectual exchange between core and periphery, namely, how knowledge 

formulated in the United States is assimilated as concepts and methods in the region’s approach to 

international relations” (TICKNER, 2003, p. 327). Assim, não obstante o enfoque de Tickner esteja 



13 

 

Segundo Giacalone (2012, p. 336), o desenvolvimento da APE como disciplina 

teve um começo difícil no Brasil, haja vista que a ditadura militar tornou praticamente 

inviável analisar a política externa com base em dados de arquivos governamentais. De 

fato, um dos primeiros estudos que relacionou variáveis domésticas à política externa 

brasileira data do ano de 1985, com o trabalho de Zairo Cheibub (1985), período que 

marca o início da redemocratização no país. O propósito do estudo de Cheibub (1985) 

foi o de determinar as implicações do desenvolvimento da diplomacia brasileira e do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) para a formulação e a implementação da 

política externa brasileira. O argumento central de seu trabalho é o de que o MRE e seus 

diplomatas foram sendo progressivamente fortalecidos ao longo da história do Brasil 

(CHEIBUB, 1985, p. 130). O autor explica esse fortalecimento como resultado tanto do 

processo de formação do Estado nacional como em razão da diplomacia brasileira e das 

próprias instituições diplomáticas (CHEIBUB, 1985, p. 113). Cheibub divide sua 

análise em três períodos principais: (1) Período Patrimonial, que vai de 1822 ao final do 

século XIX e se caracterizou pela não diferenciação do MRE no contexto do aparato 

estatal do Império; (2) Momento Carismático, que compreende a primeira década do 

século XX e é marcado pela liderança carismática do Barão do Rio Branco e; (3) 

"Período Burocrático-Racional", que vai do final da década de 1910 até o período de 

escrita do artigo (1984) e é caracterizado por grandes reformas administrativas que 

dotam a carreira diplomática de uma estrutura racional e burocratizada (CHEIBUB, 

1985, p. 114). 

Em particular, com relação ao Período Burocrático-Racional, o autor destacou 

que as reformas administrativas do MRE foram parte de um processo mais amplo de 

modernização do Estado brasileiro (CHEIBUB, 1985, p. 123). Nesse sentido, o autor 

ressaltou, por exemplo, que nesse período houve o início de concursos públicos para o 

ingresso em órgãos estatais (idem). O grande marco nesse processo foi a criação, em 

1945, do Instituto Rio Branco, que, segundo Cheibub, foi criado com o propósito de 

oferecer treinamento “(…) de todas as matérias de interesse para a conservação e 

consolidação interna da nação e de sua política externa (grifos do autor), e das suas 

relações internacionais em seus diferentes aspectos" (CHEIBUB, 1985, p. 127). De 

acordo com Cheibub, a inaguração do Instituto Rio Branco marca um momento de 

                                                                                                                                               
presente no debate contemporâneo da APE, os esforços crescentes de acadêmicos latinoamericanos no 

âmbito das RI, em geral, e da APE, em particular, para analisar problemas e variáveis locais a partir de 

enfoques também locais, como é o caso dos trabalhos mencionados no presente artigo, permitem refutar o 

papel de subalternidade periférica atribuída pela autora a países dessa região.      
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inflexão na atuação dos diplomatas brasileiros no tocante à formulação da PEB: se, no 

período anterior a 1945, os diplomatas brasileiros “pós-Barão” não assumiram papeis 

relevantes na formulação da PEB, após 1945, verificou-se um crescente ativismo desses 

atores para essa formulação (CHEIBUB, 1985, p. 128). Nesse sentido, após o 

estabelecimento do Instituto Rio Branco, Cheibub argumenta que os diplomatas 

desenvolveram um “novo sentido profissional”, haja vista que se intensificou a 

preocupação, por parte de seus diplomatas, de influenciarem as opções de política 

externa (CHEIBUB, 1985, p. 128). Assim, Cheibub reconheceu o fortalecimento do 

MRE, o que, para Milani e Pinheiro (2013, p. 27) faz parte de uma caraterística mais 

ampla do Brasil que é a forte concentração de assuntos de política externa no contexto 

de instituições estatais, com particular destaque para o MRE (DE FARIA, 2012; 

CASARÕES, 2012).  

A despeito desse fato, a partir da década de 1990, ampliaram-se os estudos sobre 

a APE como propósito de compreendem o papel de outros atores no contexto da 

formulação da PEB. Nesse sentido, alguns estudos buscaram aprofundar o papel do 

Poder Legislativo (ALCÂNTARA, 2001; NEVES, 2003), e, também, de novos atores, 

como cidadãos e de outras burocracias estatais para além do MRE (FARIAS e 

RAMANZINI, 2015; POMEROY, 2016). Além disso, outros estudos contemplam a 

análise da APE para temas específicos, como o setor setor financeiro (DUARTE e 

LIMA, 2017), a cooperação em Ciência e Tecnologia (MALACALZA, 2016). Por fim, 

enquanto alguns estudos debatem a APE enquanto campo de estudos das RI 

(SALOMON e PINHEIRO, 2013; MILANI e PINHEIRO, 2017), outras análises 

concentram os debates e estudos de casos na área da América Latina (RIBEIRO e 

PINHEIRO, 2016; LOPES e FARIA, 2016). 

Dessa forma, ainda que esse breve histórico sobre a evolução da APE esteja 

longe de esgotar a literatura desse campo de estudos, ele evidencia as possibilidades 

analíticas oferecidas  por variáveis domésticas para os estudos de política externa. Nesse 

contexto, a próxima seção elabora um histórico das relações bilaterais entre Brasil e 

Guiné-Bissau, com vistas a discutir, na terceira seção, o papel de variáveis domésticas 

brasileiras - perfil presidencial e papel das burocracias diplomáticas - no contexto das 

iniciativas do Brasil para a construção da paz na Guiné-Bissau. 

 

As relações bilaterais entre Brasil e Guiné-Bissau: um breve histórico  
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A presente seção delineia o histórico das relações bilaterais entre Brasil e Guiné-

Bissau, à luz do contexto histórico da política guineense. Segundo Abdenur e Neto 

(2014, p. 6), durante os treze anos das lutas de independência da Guiné-Bissau com 

relação a Portugal, o Brasil apoiou o colonizador. Essa postura somente foi modificada 

em 1974, ano em que o Brasil se tornou o primeiro país reconhecer a independência da 

Guiné-Bissau (DORATIOTO e VIDIGAL, 2014, p. 99; ABDENUR E NETO, 2014, p. 

6). Esse reconhecimento ocorreu em um contexto no qual o Brasil buscou o reforço de 

suas relações com países africanos, por meio tanto de visitas quanto da implementação 

de acordos de cooperação bilateral
10

.  

Essa aproximação ocorreu com um pano de fundo de sucessivas crises políticas, 

as quais remontam desde, ao menos, a independência da Guiné-Bissau com relação à 

Portugal, em 1973. Desde aquele ano, nenhum presidente eleito da Guiné-Bissau 

completou um mandato, e praticamente todos os presidentes foram depostos por 

militares (O'REAGAN E THOMPSON, 2013, p. 3).  

O primeiro golpe militar remontou a 1980, quando o Brigadeiro João Bernardo 

Vieira, ou “Nino” Vieira, destituiu o presidente Luís Cabral (O'REAGAN E 

THOMPSON, 2013, p. 9). Nino Vieira permaneceu no poder na Guiné-Bissau de 1980 

a 1999, e, posteriormente, de 2005 a 2009. Nesse intervalo de tempo, a Guiné-Bissau 

teve suas primeiras eleições multipartidárias em 1994 (O'REAGAN & THOMPSON, 

2013, p. 11), as quais deram vitória a Nino Vieira para o período de 1994 a 1999.  

O fim do mandato de Nino Vieira foi marcado por violentos conflitos políticos, 

os quais culminaram com a guerra civil de 1998. Essa crise teve início com o conflito 

entre o Presidente do Senegal, Abdou Diouf, e o então Presidente da Guiné-Bissau, 

Nino Vieira, em razão do tráfico de armas que estava em curso entre membros das 

Forças Armadas dos dois países (YABI, 2010, p. 18, FERREIRA, 2004, p. 46). Nesse 

contexto, Nino Vieira responsabilizou o Chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, 

                                                 
10

 Cervo e Bueno (2010, p. 420-422) argumentam que, entre 1967 e 1979, a política africana do Brasil 

passou por duas fases, com um período de transição entre 1973 e 1974. A primeira fase, de 1967 a 1972, 

foi caracterizada pela vinculação da Política Externa Brasileira a Portugal, materializada, nas Nações 

Unidas, por meio de votos de apoio ao colonialismo português. A despeito desse vínculo com Portugal, a 

partir de 1972, teve início um movimento de aproximação com países africanos independentes. Ainda 

nesse ano, o chanceler brasileiro Gibson Barbosa visitou nove países africanos (Senegal, Costa do 

Marfim, Gana, Togo, Daomé, Nigéria, Camarões, Gabão e Zaire), evidenciando o interesse brasileiro em 

parceiros “comerciais, econômicos, políticos, culturais e históricos” na África (CERVO E BUENO, 2010, 

p. 421). Esse processo de aproximação do Brasil com países africanos tornou-se evidente com a ascensão 

de Ernesto Geisel no governo brasileiro. Além disso, essa aproximação foi favorecida pelo contexto da 

Revolução dos Cravos, em 1974, em Portugal, que ofereceu novo impulso aos movimentos de 

independência das colônias portuguesas no continente africano (CERVO E BUENO, 2010, p. 422). 
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Ansumane Mané, pelo tráfico de armas. Isso gerou um conflito entre as forças leais ao 

Presidente e aquelas apoiadoras dos militares (FERREIRA, 2004, p. 46). Esse conflito 

teve nove meses de duração e deixou mais de dois mil mortos no país (FMI, 2015, p. 

10-11). Em decorrência desse conflito, ainda em 1998, houve a instalação, na Guiné-

Bissau, do Escritório de Apoio à Construção da Paz das Nações Unidas (UNOGBIS) 

(ABDENUR e NETO, 2014, p. 7; S/RES/1233; S/1999/232). De acordo com Abdenur e 

Neto (2014, p. 7), o UNOGBIS foi uma missão política ordenada pelo Conselho de 

Segurança para apoiar no processo de paz do país que contou com forte apoio do Brasil. 

Os objetivos desse escritório seriam tanto o de apoiar a implementação do Acordo de 

Abuja, firmado por ocasião do término da guerra civil, quanto o de promover a 

integração das atividades das Nações Unidas no país (S/RES/1233, 1999, par. 7). Essa 

iniciativa marcou o início da presença das Nações Unidas na Guiné-Bissau com o 

propósito específico de avançar a temática da construção da paz nesse país (KEMER, 

2016). 

Após a saída de Nino Vieira, em 1999, as eleições presidenciais da Guiné-Bissau 

deram vitória a Kumba Yalá. Esse presidente teve uma atuação política controversa, 

marcada pelo oferecimento de diversos postos políticos a pessoas da etnia Balanta
11

 

(FERREIRA, 2004, p. 55; CRISIS GROUP, 2008, p. 15). Essas nomeações provocaram 

conflitos entre o governo e o Brigadeiro Ansumane Mané, que, em novembro de 2000, 

foi assassinado por forças do governo (FERREIRA, 2004, p. 47; CRISIS GROUP, 

2008, p. 15).  

Em 2001, o Brasil ampliou seus esforços para apoiar a Guiné-Bissau na busca de 

soluções para o conflito político nesse país. Para tanto, foram feitas trocas de visitas 

presidenciais e, em 2001, houve a aprovação de um acordo para a cooperação em 

projetos de educação, saúde pública e agricultura tropical (ABDENUR e NETO, 2014, 

p. 8). Ainda de acordo com Abdenur e Neto (2014, p. 8), o acordo incluiu a construção 

de um centro de treinamento profissional na Guiné-Bissau, com o apoio de atores não-

gvernamentais brasileiros, e a inclusão de estudantes guineenses no Programa de 

Intercâmbio de Pós-Graduação (PEC-G). Além disso, em outubro de 2002, foi criado 

um Grupo de Aconselhamento sobre a Guiné-Bissau no âmbito do Conselho Econômico 

e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e o Brasil entrou como membro desse grupo 

(ABDENUR e NETO, 2014, p. 8). 

                                                 
11 A etnia Balanta é um dos cerca de quarenta grupos étnicos que compõem o país e representa cerca de 30% da 

população (FERREIRA, 2004, p. 43). 
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A despeito dos esforços brasileiros, em setembro de 2003, houve um novo golpe 

de Estado na Guiné-Bissau no qual o General Veríssimo Correia Seabra depôs o 

Presidente Kumba Yalá (CRISIS GROUP, 2008, p. 15). Nesse ano, o Brasil entrou na 

presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e, nesse contexto, 

buscou apoiar a Guiné-Bissau em sua crise política. Para tanto, o Brasil participou de 

uma reunião da CPLP em Lisboa, em novembro de 2004, para discutir a situação 

política da Guiné-Bissau e, também, apoiou à realização das eleições presidenciais e 

legislativas desse país (ABDENUR e NETO, 2014, p. 8)
12

. Assim, as eleições 

presidenciais foram realizadas em junho de 2005 e marcaram o retorno de Nino Vieira, 

eleito como candidato independente (CRISIS GROUP, 2008, p. 16). Ainda em 2005, 

segundo Abdenur e Neto (2014, p. 8), o Brasil ofereceu US$ 500.000,00 à Guiné-Bissau 

para o pagamento de salários atrasados de militares e para apoiar no processo de 

Reforma do Setor de Segurança nesse país.
13

  

Em 2007, a Guiné-Bissau foi incluída na agenda da Comissão para a Construção 

da Paz das Nações Unidas
14

, em razão do grave contexto social, político e econômico 

vivido pelo país (CABI, 2007; S/2007/744, 2007; KEMER, 2016, p. 86). No âmbito da 

Comissão para a Construção da Paz, foi criada uma reunião específica para tratar dos 

problemas relacionados à construção da paz na Guiné-Bissau, denominada 

“Configuração Específica para a Guiné-Bissau”, cuja liderança foi atribuída a Maria 

Luiza Ribeiro Viotti, Embaixadora do Brasil nas Nações Unidas (VIEGAS, 2008, p. 34, 

                                                 
12

 Nesse contexto, evidencia-se que o Brasil atuou de forma a associar a construção da paz a uma agenda 

de promoção da democracia, por meio da realização de eleições. Assim, à luz do trabalho desenvolvido na 

dissertação de mestrado em Kemer (2016), é possível afirmar que a participação do Brasil, nesse 

contexto, não diferiu da promoção da paz liberal empreendida por países países ocidentais que 

universalizam a agenda da democracia como forma de viabilizar processos de construção da paz. Assim, 

relega-se a um segundo plano o conhecimento sobre as especificidades dos conflitos locais e minimiza-se 

a promoção de diálogos para além da via eleitoral com as sociedades de países em conflito (SENDING, 

2009, p.13-14; RICHMOND, 2004, p. 92; NEWMAN et al, 2010, p.5-9; KEMER et al; 2016).  
13

 Essa atuação do Brasil no contexto da Reforma do Setor de Segurança (RSS) da Guiné-Bissau também 

aproxima o país da atuação de países ocidentais em processos de paz. Nesse sentido, a implementação da 

RSS insere-se no contexto da universalização da agenda da paz democrática e liberal, a qual concebe essa 

reforma como um mecanismo capaz de viabilizar a construção da paz por meio do reforço do aparato 

militar e policial do Estado, em detrimento de uma análise aprofundada sobre as causas dos conflitos 

locais (SENDING, 2009, p.13-14; RICHMOND, 2004, p. 92; NEWMAN et al, 2010, p.5-9; KEMER et 

al; 2016). 
14

 A Comissão para a Construção da Paz das Nações Unidas foi criada em 2005 como um órgão 

subsidiário de aconselhamento do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral e, em linhas gerais, tem 

os seguintes objetivos: (1) propor estratégias para a construção da paz pós-conflitos; (2) apoiar a 

construção institucional para a recuperação de conflitos e; (3) ampliar a coordenação de atores nacionais e 

internacionais e buscar a organização do financiamento desses atores. Destaca-se ainda que a Comissão 

foi criada em conjunto com um órgão de apoio, o Escritório de Apoio à Construção da Paz, e com um 

Fundo para a Construção da Paz, destinado a coordenar o financiamento internacional para projetos 

relacionados à construção da paz (A/RES/60/180, 2005, par. 2, KEMER, 2016, p. 60). 
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KEMER, 2016, p. 86). Nesse contexto, o Brasil foi escolhido para liderar a reunião 

específica da Guiné-Bissau em razão do histórico de atuação brasileiro no contexto da 

Guiné-Bissau (ABDENUR e NETO, 2014, p. 9).  

Não obstante a inserção da Guiné-Bissau na agenda da Comissão para a 

Construção da Paz, as crises políticas permanenceram parte da realidade guineense. 

Nesse sentido, Nino Vieira não logrou êxito em concluir seu mandato, pois foi 

assassinado, em março de 2009, junto com o Chefe das Forças Armadas, Tagme Na 

Wai (CRISIS GROUP, 2008, p. 16). Assim, ainda em 2009, foram convocadas novas 

eleições, as quais levaram à vitória de Malam Bacai Sanhá. Junto com ele, compuseram 

o governo da Guiné-Bissau o Primeiro-Ministro Carlos Gomes Júnior e o Chefe das 

Forças Armadas General Antônio Indjai (O'REAGAN e THOMPSON, 2013, p. 8).   

A formação do novo governo tampouco reduziu a intensidade da crise política. 

Em abril de 2010, o vice-chefe das Forças Armadas, António Injai, ordenou a seus 

soldados a detenção do Chefe das Forças Armadas, Zamora Induta e do Primeiro-

Ministro, Carlos Gomes Júnior (CRISIS GROUP, 2012, p. 1; OPLOP, 2013). Ao fim 

dessas detenções, ao invés de ser punido, o vice-chefe das Forças Armadas, António 

Injai, foi conduzido pelo presidente Malam Bacalai Sanhá ao cargo de chefia das Forças 

Armadas (OPLOP, 2013).  

O contexto de crise política prosseguiu em dezembro de 2011, quando houve 

uma nova tentativa mal sucedida de golpe militar (CRISIS GROUP, 2012, p. 1). No 

entanto, após o falecimento do Presidente Sanhá, em janeiro de 2012, por motivo de 

doença, as disputas pela presidência culminaram com um novo golpe militar, em 12 de 

abril de 2012. Esse golpe ocorreu no contexto das eleições presidenciais, as quais 

haviam sido agendadas para março de 2012. O primeiro turno do pleito teve como 

resultado a maioria dos votos para o candidato e ex-Primeiro-Ministro Carlos Gomes 

Junior. No entanto, em abril de 2012, as tropas do General Indjai prenderam Carlos 

Gomes Júnior, e um Comando Militar assumiu o governo e suspendeu a Constituição 

(O'REAGAN & THOMPSON, 2013, p. 16). Nesse contexto, o Brasil emitiu uma 

declaração de condenação ao golpe e suspendeu o programa de cooperação técnica 

bilateral com a Guiné-Bissau (ABDENUR e NETO, 2014, p. 11). Essas medidas 

incluíram a exclusão de estudantes da Guiné-Bissau do intercâmbio PEC-G e o 

adiamento da inauguração de um Centro de Treinamento da Polícia guineense, que 

estava sendo construído com a participação de recursos do Brasil (idem).  
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Esse cenário de crise foi agravado pelo envolvimento de autoridades da Guiné-

Bissau com o tráfico de ilícitos. Em 2013, os EUA prenderam o ex-Comandante da 

Marinha da Guiné-Bissau, Admiral José Américo Bubo Na Tchuto, e o Chefe das 

Forças Armadas, General Antonio Injai, devido à participação desses em um esquema 

de tráfico de armas e de cocaína (USA, 2015). Nesse contexto, novas eleições foram 

realizadas apenas em abril de 2014, e houve a vitória do candidato a presidente José 

Mario Vaz, que formou governo com o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira 

(UNIÃO EUROPEIA, 2014, p. 6; KEMER, 2016, p. 101). Assim, a Guiné-Bissau foi 

marcada por um histórico de crises na qual a instrumentalização política de rivalidades 

étnicas, a interferência das Forças Armadas no governo e o envolvimento de autoridades 

em atividades inconstitucionais contribuíram para gerar no país um período de 

instabilidade contínua (RIZZI, 2010, p. 23; O’REAGAN E THOMPSON, 2013, p. 6). 

No contexto desses acontecimentos políticos, a Guiné-Bissau experimentou uma 

deterioração progressiva de seu quadro de desenvolvimento. Nesse sentido, a Guiné-

Bissau apresentou, em 2013, um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento 

Humano
15

 do mundo (0,396) o que situa na 177º. Posição, em um ranking de 187 

países. Além disso, a despeito da inserção da Guiné-Bissau na agenda da Comissão para 

a Construção da Paz, o país experimentou um aumento expressivo da pobreza do país 

entre 2002 e 2013. De fato, de acordo com o Banco Mundial (2015), enquanto em 2002 

20% da população do país eram considerados “pobres”
16

, em 2013, esse número 

aumentou para 75% da população (BANCO MUNDIAL, 2015, p. 26; KEMER, 2016, p. 

117). Essa deterioração das condições socioeconômicas do país enseja a ampliação do 

debate sobre o papel do Brasil nesse contexto, haja vista os esforços brasileiros, nos 

âmbitos bilateral e multilateral, para a busca de soluções políticas e que favorecessem o 

desenvolvimento guineense. Assim, com base no contexto histórico delineado na 

presente seção, a próxima seção aprofunda o debate sobre os limites da construção da 

paz operacionalizada pelo Brasil no caso da Guiné-Bissau, à luz de evidências empíricas 

trazidas pelos dados sobre os projetos de cooperação técnica bilateral. 

 

                                                 
15

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um índice formado a partir de indicadores de esperança 

de vida, anos de escolaridade e rendimento. O IDH varia de 0 a 1, sendo que 1 indica o máximo valor de 

desenvolvimento da escala (PNUD, 2014, p. 33; KEMER, 2016, p. 16). 
16

 Segundo o Banco Mundial, a pobreza é definida para a população que vive com menos de US$2 diários 

(BANCO MUNDIAL, 2015b, p. 26; KEMER, 2016, p. 117). 
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Da Comissão para a Construção da Paz à cooperação para o desenvolvimento 

entre Brasil e Guiné-Bissau: um debate sobre a construção da paz brasileira no 

caso guineense 

 

A presente seção analisa os projetos de cooperação técnica para o 

desenvolvimento entre o Brasil na Guiné-Bissau, com vistas a debater e a problematizar 

a construção da paz brasileira nesse país. Para tanto, após apresentar o posicionamento 

geral do Brasil sobre a construção da paz, a seção apresenta uma compilação de dados 

sobre os projetos de cooperação bilateral, obtidos por meio da base de dados 

“Concórdia”, do Ministério das Relações Exteriores (MRE, 2017). Com base nessa 

apresentação, a seção utiliza o instrumento analítico da APE para debater os limites da 

operacionalização da construção da paz brasileira, evidenciando que o protagonismo do 

Brasil no âmbito da Comissão para a Construção da Paz não significou a intensificação 

dos projetos bilaterais de cooperação.  

No que se refere à construção da Paz, Call e Abdenur (2017, p. 17) afirmam que 

o Brasil não tem um documento oficial único, ou um “White Paper” que descreva o 

quadro de referência político do Brasil para a construção da paz. Ainda assim, os 

autores destacam que tanto os pronunciamentos oficiais quanto as ações brasileiras de 

cooperação para o desenvolvimento estão entre as formas possíveis para se 

compreender o posicionamento do Brasil relativamente a essa temática. No que 

concerne aos pronunciamentos oficiais, de acordo com a página institucional do MRE 

(2017b), o Brasil reconhece a promoção do desenvolvimento como ferramenta essencial 

ao estabelecimento da paz e da segurança: 

(…) Por isso, o Brasil defende que sejam adotadas medidas de consolidação 

da paz em países que acabaram de sair de situações de conflito armado ou 

que se encontram em risco de um conflito. Voltadas para o fortalecimento 

das instituições locais e para o restabelecimento das funções essenciais do 

governo local, tais medidas são indispensáveis para superar os problemas que 

se encontram na base de muitos conflitos – como a pobreza, a ausência de 

prestação de serviços básicos, a discriminação e a dificuldade de acesso à 

justiça. Essas iniciativas contribuem para evitar o surgimento ou 

reaparecimento de focos de instabilidade, criando condições favoráveis à 

consolidação de uma paz sustentável MRE (2017b).  

 Assim, a construção, ou consolidação, da paz, para o Brasil, associa-se 

diretamente à promoção do desenvolvimento, pois a pobreza, a ausência da prestação de 

serviços básicos, a discriminação e a dificuldade de acesso à justiça são compreendidas 

como causas-raízes dos conflitos internacionais contemporâneos. MRE (2017b) destaca 

que o Brasil participou ativamente da Comissão para a Construção da Paz das Nações 
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Unidas
17

 e contribuiu com, aproximadamente, 600 mil dólares para o Fundo de 

Construção da Paz. Além disso, o MRE (2017b) destaca que, durante o período 2014-

2015, o Brasil exerceu a presidência da Comissão, por meio do Embaixador do Brasil 

nas Nações Unidas Antônio Aguiar Patriota. Durante seu mandato, o Brasil atuou no 

sentido de promover a maior participação de países em desenvolvimento, de 

organizações regionais africanas e da sociedade civil
18

 nas atividades da Comissão. 

Além disso, o Brasil ensejou, nesse contexto, a reflexão sobre a interdependência entre 

segurança e desenvolvimento e sobre a importância da apropriação nacional
19

 para os 

países na agenda da Comissão (MRE, 2017b). De forma geral, segundo o MRE (2017b), 

para o Brasil, as iniciativas de construção da paz devem promover os seguintes 

princípios:  

(a) apropriação nacional, com atividades adequadas às prioridades e 

estratégias nacionais; (b) fortalecimento das capacidades nacionais; (c) 

fortalecimento do papel das mulheres; e (d) superação da visão sequencial 

entre prevenção de conflitos, manutenção e consolidação da paz, de forma a 

incluir iniciativas de sustentação da paz que contribuam para impedir a 

irrupção de um conflito ou que se integrem desde o início aos mandatos das 

operações de manutenção da paz (MRE, 2017b). 

 Assim, verifica-se que o discurso oficial do Brasil enfatiza a atuação das 

sociedades locais em seus processos de construção da paz, com particular ênfase no 

fortalecimento das capacidades nacionais e no papel das mulheres nesse processo. Além 

disso, o Brasil afirma a necessidade da superação de uma “visão sequencial” da paz 

(MRE, 2017B). Kemer et al (2016, p. 141) explicam essa “visão sequencial”, segundo a 

qual construção da paz seria uma medida a ser operacionalizada apenas após o 

cumprimento de uma sequência prévia de etapas para alcançar a paz, a qual incluiria 

iniciativas como a prevenção de conflitos e as missões de peacekeeping. Ao contrário 

dessa visão, o Brasil defende que a construção da paz deve estar presente no conjunto 

mais amplo de esforços de pacificação e deve estar associada, inclusive, como uma 

forma de prevenção de conflitos (MRE, 2017b). Dessa forma, verifica-se que as 

                                                 
17

 Para um debate sobre a participação do Brasil na formação da Comissão para a Construção da Paz, ver 

Neves (2009). 
18

 Embora MRE (2017b) não defina o termo sociedade civil, Harpiviken e Kjellman (2004, p. 4-5) 

identificam que esse conceito engloba organizações, associações e grupos voluntários e, também, redes de 

diversos tipos, densidades e níveis de interligação. Ainda assim, os autores reconhecem o caráter difuso 

do termo, haja vista que suas fronteiras conceituais são vagas e imprecisas, o que gera debates na 

identificação de suas características, papeis e atores (HARPVIKEN e KJELLMAN, 2004, p. 4-5). 
19

 De acordo com Von Billerbeck (2009) e Reich (2006), a noção de “apropriação local” é um conceito 

em disputas. No âmbito das Nações Unidas, a apropriação local é concebida como a participação das 

sociedades dos países em situação de pós-conflito no planejamento e na operacionalização de seus 

processos de construção da paz (A/64/868, 2010, par. 17-19; PBSO, 2011; KEMER, 2016, p. 17-18). 
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iniciativas para a promoção do desenvolvimento assumem um papel central no discurso 

brasileiro para a construção da paz. Assim, para analisar a construção da paz 

empreendida pelo Brasil no caso da Guiné-Bissau, os projetos de cooperação técnica 

bilateral são analisados, haja vista a relevância dessses projetos no contexto dos 

esforços mais amplos do Brasil para a promoção internacional do desenvolvimento 

(LIMA, 2005). 

 A análise dos projetos de cooperação técnica entre o Brasil e a Guiné-Bissau 

entre 2003 e 2016 evidenciou duas fases: (1) a primeira fase, do governo Lula (2003 – 

2010) foi marcada por uma ampliação relativa dos projetos de cooperação, no marco de 

de uma estratégia de autonomia pela diversificação (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007) 

e; (2) a segunda fase, do governo Dilma (2011-2014), caracterizada pela redução 

relativa desses projetos. De fato, o Apêndice do presente artigo apresenta uma lista com 

os acordos de cooperação técnica entre esses países. Os dados do Apêndice demonstram 

que, durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, houve um incremento relativo do 

número de acordos de cooperação técnica entre Brasil e Guiné-Bissau. Enquanto no 

período precedente, de 1976 a 2002, houve seis acordos de cooperação técnica e a 

assinatura de dois protocolos de intenções entre esses países, o governo Lula 

estabeleceu, de 2003 a 2010, dezoito novos acordos e ajustes complementares relativos 

a projetos de cooperação técnica. Além disso, o governo Lula ampliou o escopo dos 

projetos de cooperação, com ênfase nas áreas de saúde (quatro novos entendimentos, 

contra um no período anterior), de educação e esportes (quatro novos entendimentos, 

contra um no período anterior), da agricultura (três novos entendimentos, contra um no 

período anterior) e da cooperação interinstitucional em gestão pública (três novos 

entendimentos, contra um no período anterior) (MRE, 2017). O governo de Dilma 

Rousseff, por sua vez, implementou apenas um novo entendimento em cooperação 

técnica com a Guiné-Bissau. Esse acordo foi assinado em 2011 para regular a 

cooperação bilateral na área agrícola (MRE, 2017).  

 De forma paradoxal, o declínio dos projetos de cooperação técnica entre Brasil e 

Guiné-Bissau na passagem entre os governos de Lula da Silva e de Dilma Rousseff 

coincidiu com um período no qual o Brasil exerceu um papel protagônico no âmbito da 

Comissão para a Construção da Paz das Nações Unidas. Nesse sentido, além de o Brasil 

ter exercido a presidência da Configuração Específica para a Guiné-Bissau no período 

de 2007 a 2013 (VIOTTI, 2013), em 2014, o Brasil assumiu a presidência dessa 

Comissão para o Biênio 2014-2015. Dessa forma, o caso guineense evidencia 
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dissonâncias no que se refere à operacionalização brasileira da construção da paz 

brasileira: se, por um lado, o Brasil sustentou a relevância da associação entre paz e 

desenvolvimento (MRE, 2017b), na prática, a materialização do desenvolvimento em 

termos de projetos concretos de cooperação técnica foi significativamente afetada com a 

mudança de governo. 

 Esse fato evidencia que a compreensão da política externa brasileira para a 

construção da paz necessita de variáveis causais que expliquem a discrepância entre a 

retórica e a prática diplomática nessa temática. Nesse contexto, Abdenur e Call (2017, 

p. 17) explicam que a atuação externa brasileira para a construção da paz foi afetada 

pelo contexto de crise econômica e política nacional a partir de 2011. Os autores 

destacam que a associação entre a redução do preço internacional das commodities e a 

implementação de políticas ineficazes em âmbito nacional provocaram uma queda 

expressiva no crescimento do PIB brasileiro, que passou de 7,5%, em 2010, para menos 

de 11%, em 2014 (ABDENUR e CALL, 2017, p. 33). Essa redução produziu 

expressivos cortes no orçamento da administração pública brasileira, inclusive no MRE 

(idem). De fato, esses cortes foram evidenciados também no contexto do orçamento da 

ABC, conforme demonstra o Gráficos 1, o que se materializou na redução da 

cooperação do número de novos projetos de atividades isoladas de cooperação por ano, 

conforme demonstra o Gráfico 2: 

Gráfico 1: Evolução da Execução Financeira dos Projetos da ABC 

 

Fonte: ABC (2014) 

 

Gráfico 2: Quantitativos de Projetos e Atividades Isoladas de Cooperação por Ano 
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Fonte: ABC (2014b)
20

 

Assim, ainda que o contexto econômico nacional seja relevante para a análise do 

problema proposto, é necessário ressaltar que as decisões de alocação orçamentária 

fornecem um importante indicativo sobre as prioridades dos governos em exercício, 

haja vista que, conforme Nagem e Silva (2013, p. 165) elas indicam “(…) quais itens 

irão compor a agenda governamental, quais as ações receberão dotação orçamentária (e 

de que magnitude), entre outras informações valiosas para a análise de políticas 

públicas” (NAGEM E SILVA, 2013, p. 165). Assim, embora a deterioração do quadro 

econômico nacional e internacional sejam relevantes para compreender a redução dos 

projetos de cooperação da ABC, essa redução pode ser compreendida, também, como 

parte de um contexto de escolhas políticas que reduziram o grau de priorização dessa 

essa temática.  

Assim, a compreensão da PEB para a cooperação técnica, e, de forma mais 

ampla, para a construção da paz, necessita de novos fundamentos analíticos capazes de 

evidenciar e problematizar os pressupostos da formulação dessa política. Nesse 

contexto, o estudo do tema da construção da paz reveste-se de relevância não apenas 

para os estudiosos desse tema em particular, mas também para avançar a compreensão 

do campo de pesquisa mais amplo da Política Externa Brasileira. De fato, Milani e 

Pinheiro (2013, p. 12) afirmam que: 

(…) a política externa necessita de parâmetros de investigação que 

incorporem os diversos atores presentes em seu processo decisório, em suas 

mais distintas formas de participação e levando-se em conta os variados 

modelos de interação política (influência, participação, cooperação, 

resistência, conflito) (MILANI e PINHEIRO, 2013, p. 12).  

                                                 
20

 Os valores anuais incluem os somatórios da execução do orçamento da ABC, das transferências para 

Organismos Internacionais e dos repasses de recursos de órgãos e de instituições governamentais do 

Brasil que visem à implementação de ações de cooperação técnica pela ABC (ABC, 2014b). 
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Assim, com base na análise de Milani e Pinheiro (2013, p. 12), o presente artigo 

debate a utilização de duas variáveis políticas domésticas para explicar a política 

externa brasileira para a construção da paz na Guiné-Bissau: (1) variável de perfil: os 

diferentes perfis políticos dos presidentes Lula e Dilma relativamente a essa temática e; 

(2) variável burocracias: as limitações das burocracias diplomáticas nacionais, como o 

MRE e, em particular, a ABC, para instrumentalizar, na Guiné-Bissau, uma noção de 

construção da paz voltada ao atendimento das necessidades das sociedades locais 

(BLANCO, 2016). 

Com relação à variável “perfil”, a comparação entre os governos de Dilma 

Rousseff e de Lula da Silva revela a redução do interesse daquela em matéria de política 

externa, com reflexos importantes para a PEB para a África. De fato, Waisbich e 

Pomeroy (2016, p. 3) afirmam que “(…) a valorização das relações com a África foi o 

traço mais marcante durante os dois mandatos do presidente Lula”. Essa análise também 

encontra respaldo para Abdenur e Neto (2014, p. 3), para os quais a administração de 

Lula fez da África uma das principais preocupações de política externa, no contexto dos 

esforços desse presidente de fortalecer os laços com o chamado “Sul Global”. Nesse 

sentido, durante o governo Lula, o Brasil passou a ter 37 embaixadas em países 

africanos, contra 17 em 2002, um aumento que foi correspondido pelo incremento de 

embaixadas africanas no Brasil: de 16 embaixadas em 2003 para 33 embaixadas em 

2010, tornando o Brasil a maior concentração de embaixadas africanas do Hemisfério 

Sul (BANCO MUNDIAL e IPEA, 2011, p.3). Além disso, ao longo de seu mandato, 

Lula visitou 29 países africanos em 12 ocasiões distintas (WAISBICH e POMEROY, 

2016, p. 3), o que, segundo Saraiva (2010, p. 178-179), constituiu um gesto simbólico 

de aproximação entre o Brasil e a África.  

O tema do desenvolvimento, por sua vez, recebeu grande ênfase no contexto da 

gestão Lula. Nesse sentido, Celso Amorim (2010, p. 218), que foi o Ministro das 

Relações Exteriores entre 2003 e 2010, destacou, por exemplo, o protagonismo 

brasileiro no âmbito da Organização Mundial do Comércio, de forma a reforçar, por 

meio de seus discursos e iniciativas, o tema do desenvolvimento no âmbito dessa 

entidade. Amorim destaca, nesse contexto, o papel do desenvolvimento para o contexto 

mais amplo da política externa do “presidente Lula”
21

: 

                                                 
21

 Observe-se o fato de Celso Amorim apresentar a política externa como sendo “do presidente Lula” e, 

não, “do Brasil”, o reforça a relevância da variável “perfil presidencial” para compreender a política 

externa brasileira entre 2003 e 2016. 
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Nós estamos convencidos de que, no longo prazo, uma attitude baseada em 

um senso de humanidade que favoreça a promoção do desenvolvimento dos 

pobres e mais vulneráveis não apenas será boa para a paz e a prosperidade ao 

redor do mundo. Ela será benéfica para o próprio Brasil, tanto em termos 

políticos quanto em termos econômicos. A relação dialética entre o interesse 

nacional e o exercício da solidariedade tem sido um aspecto fundamental da 

política externa do Presidente Lula (AMORIM, 2010, p. 225)
22

. 

 

Ainda que, segundo Saraiva (2014, p. 25) o governo de Dilma Rousseff tenha 

manifestado um reforço da tendência desenvolvimentista
23

 de Lula, Abdenur e Call 

(2017, p. 32) reconhecem o baixo interesse do governo de Dilma em matéria de política 

externa. Spektor (2014), da mesma forma, afirmou a redução do ativismo da presidente 

para assuntos internacionais, ao afirmar que: “Como Dilma nunca enxergou na 

diplomacia uma alavanca para ganhar autoridade em casa, o assunto recebeu atenção 

limitada”. Outra análise que associa o perfil de Dilma à redução da atuação 

internacional do Brasil é feito por Saraiva (2014, p. 27), segundo a qual: 

A diplomacia presidencial e o papel da Presidência como elemento 

incentivador e equilibrador de diferentes visões de política externa, que havia 

acontecido durante o governo de Lula, foram abandonados. A vontade 

política demonstrada pelo Presidente Lula de articular visões favoráveis à 

projeção global do país e à construção de uma liderança na região não teve 

continuidade. A Presidente Rousseff mostrou sua preferência pela solução 

dos problemas internos, junto com seu pouco interesse por temas externos, 

particularmente aqueles que apresentassem ganhos difusos, não tangíveis em 

um curto prazo (2014, p. 27).  

Na esteira dessas análises, Cervo e Lessa (2014) reconheceram um declínio
24

 

para a inserção internacional do Brasil no período entre 2011 e 2014, na comparação 

com os dois mandatos anteriores do presidente Lula da Silva. Esse declínio tornou-se 

particularmente evidente no âmbito das relações bilaterais com a África, haja vista que, 

por exemplo, entre 2011 e 2016, a presidenta visitou apenas três países africanos – 

África do Sul, Angola e Moçambique (ABDENUR E CALL, 2017, p. 32). Ainda que, 

segundo Saraiva (2014, p. 31), Rousseff tenha, também, atribuído importância à 

cooperação com a África, a autora reconhece o recuo de novas iniciativas, a não-

                                                 
22

 Tradução da autora. Original em inglês: “We are convinced that in the long run an attitude based on a 

sense of humanity that favours the promotion of development of the poorest and most vulnerable will not 

only be good to peace and prosperity around the world. It will bring benefits to Brazil herself, in political 

as well as economic terms. This dialectic relation between national interest and the exercise of solidarity 

has been a fundamental aspect of President Lula’s foreign policy” (AMORIM, 2010, p. 225). 
23

 Sobre o reforço dessa “tendência desenvolvimentista”, Saraiva (2014, p. 26) afirma que “O projeto 

desenvolvimentista brasileiro de alavancar obras de infraestrutura no Brasil e na América do Sul (nesse 

caso com recursos do Bndes), assim como as empresas brasileiras que começaram a se internacionalizar 

durante o período de Lula, foi mantido”.  
24

 Segundo esses autores, esse declínio foi caracterizado por esses autores por meio da: (…) inexistência 

de ideias força, ou seja, de conceitos operacionais com capacidade de movimentar sociedade e Estado em 

torno de estratégias de ação externa; em segundo lugar, obstáculos acumulados pelo Estado com perda de 

eficiência da função gestora de caráter indutor (CERVO e LESSA, 2014, p. 33).  
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implementação de assistências previstas e a redução no âmbito do comércio e dos 

investimentos no contexto das relações externas do Brasil com países desse continente. 

Assim, embora Spektor (2014) afirme a existência de linhas de continuidade 

conceituais
25

 entre os governos de Lula e Dilma, o governo de Dilma Rousseff 

evidenciou, na comparação com o governo de Lula, o aumento da distância entre a 

retórica e a prática da política externa brasileira para a África.  

O problema das discrepâncias entre a retórica e a e a implementação da política 

externa em matéria de cooperação técnica foi reconhecido por Schleicher e Platiau 

(2017) no caso da cooperação técnica entre Brasil e Moçambique (SCHLEICHER e 

PLATIAU, 2017, p. 3). Os autores analisaram o projeto de cooperação ténica entre a 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), do Brasil, e o Instituto Nacional de 

Administração Pública, de Moçambique, de 2009 a 2012. Nesse contexto, os autores 

destacaramm a relevância da variável burocrática para a compreensão das 

discrepâncias entre a retórica e a implementação da política externa em matéria de 

cooperação técnica. De acordo com o estudo de caso, embora a ABC seja a instituição 

oficial do Itamaraty para coordenar projetos de cooperação técnica, ela utiliza recursos 

humanos de outros órgãos brasileiros para operacionalizar os projetos (SCHLEICHER e 

PLATIAU, 2017, p. 10). Esse foi o caso do projeto de cooperação técnica com a ENAP, 

que ofereceu seu corpo técnico para atuar em conjunto com sua contraparte 

moçambicana. Nesse contexto, os autores destacaram que a ENAP tinha interesse não 

apenas em promover a solidariedade entre os países, mas também em ampliar o escopo 

de seus serviços e o conhecimento institucional advindo dessa cooperação 

(SCHLEICHER e PLATIAU, 2017, p. 14). Assim, os autores destacaram que, embora 

seja exista uma percepção de centralização dos projetos de cooperação no Itamaraty, o 

caso da ENAP evidencia que as burocracias estatais possuem interesses próprios e 

espaço de manobra na cooperação (SCHLEICHER e PLATIAU, 2017, p. 16).  

Milani et al (2016, p. 16) também reconhecem que a variável burocrática é 

relevante para compreender a atuação internacional do Brasil para a cooperação. Nesse 

                                                 
25

 Matias Spektor reconhece cinco características de continuidade na política externa de Dilma, quando 

comparada ao governo de Lula, a saber: (1) a busca de relações não antagônicas com os Estados Unidos; 

(2) a cooperação com vizinhos da América do Sul, com vistas a transformar a região em um espaço 

geopolítico próprio e orientado à esquerda; (3) o compromisso com disciplinas internacionais de livre 

comércio, direitos humanos, meio ambiente, finanças e não proliferação nuclear; (4) a participação de 

coalizões com países em desenvolvimento, com vistas a contestar a perspectiva dos países desenvolvidos 

em matéria de governança global e; (5) o compromisso do Estado com a internacionalização do 

capitalismo do Brasil (SPEKTOR, 2014). 
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sentido, os autores compreendem as ações de cooperação do Brasil como resultados não 

apenas da atuação da ABC, mas também de outras unidades de cooperação 

internacional em outros âmbitos da estrutura governamental do Brasil, como, por 

exemplo, de ministérios domésticos, como o Ministério da Saúde, da Educação, da 

Agricultura, da Cultura, e da Secretaria Geral da Presidência da República. De acordo 

com os autores, essa realidade pode implicar a fragmentação da cooperação técnica 

brasileira, pois pode produzir “problemas de coerência entre diferentes estratégias 

nacionais e subnacionais da cooperação internacional para o desenvolvimento e 

apresentar obstáculos na construção de uma política pública de cooperação no Brasil” 

(Milani et al, 2016, p. 16). Nesse sentido, Faria (2012, p. 322) afirma que parece existir 

uma lacuna importante nas pesquisas sobre a “coordenação intragovernamental para a 

produção de políticas públicas”, com destaque para a área de política externa. Assim, as 

análises de Schleicher e Platiau (2017), de Milani et al (2016) e de Faria (2012, p. 322) 

problematizam o papel das burocracias domésticas para a formulação da política 

externa, de forma a evidenciar a relevância dessa variável para compreender a política 

externa brasileira para a construção da paz. 

Assim, no que se refere à análise do período Dilma, Saraiva (2014, p. 25) 

associou a redução do protagonismo internacional do Brasil a partir de 2011 não apenas 

ao agravamento do cenário econômico nacional e internacional, mas também à “nova 

dinâmica” estabelecida, no governo Dilma, para o processo decisório de política 

externa. Nesse sentido, Saraiva (2014, p. 27) destacou que o MRE foi perdendo espaço 

na formulação da política externa, haja vista que outros atores, como a Assessoria da 

Presidência, passou a ocupar um papel de maior protagonismo nessa seara.  

Esse contexto permite problematizar a atuação das burocracias diplomáticas 

nacionais, como o MRE e, em particular, a ABC, para instrumentalizar, na Guiné-

Bissau, uma noção de construção da paz voltada ao atendimento das necessidades das 

sociedades locais. Nesse sentido, a perda de espaço do MRE no contexto institucional 

brasileiro provocou uma redução da capacidade estratégica da política externa 

(SARAIVA, 2014, p. 27). Além disso, a consideração da complexidade do contexto 

doméstico para a cooperação, composto por diversas instituições, com diferentes 

interesses e sujeitas a um cenário de restrição orçamentária, enfraquece, também, a ideia 

de uma política externa brasileira para a construção na Guiné-Bissau que promovesse, 

na prática, o desenvolvimento defendido no plano retórico.  



29 

 

Essa discrepância entre a retórica da política externa e sua prática torna-se ainda 

mais evidente no contexto da análise da atuação do Brasil no âmbito da Comissão para a 

Construção da Paz. Nesse sentido, Abdenur e Call (2017, p. 30) reconhecem, no caso da 

Guiné-Bissau, a revelação de muitas das forças e contradições da construção da paz 

brasileira. Nesse sentido, os autores afirmam que, não obstante o Brasil ter assumido um 

papel de liderança como representante dos interesses da Guiné-Bissau no plano 

internacional, essa atuação foi limitada não apenas em razão das crises políticas da 

Guiné-Bissau, mas também devido a variáveis políticas nacionais, reforçando, também, 

o contexto econômico e os distintos interesses dos presidentes Lula e Dilma em matéria 

de política externa (ABDENUR e CALL, 2017, p. 30-32).  

Assim, verifica-se que o estudo das variáveis domésticas, a saber, o perfil 

presidencial e a análise do papel das burocracias nacionais, podem trazer novas 

perspectivas sobre a política brasileira de construção da paz. Em particular, o caso da 

cooperação do Brasil na Guiné-Bissau revelou que a defesa brasileira da construção da 

paz, presente tanto no discurso oficial brasileiro (MRE, 2017b) quanto no âmbito da 

atuação do Brasil na Comissão para a Construção da Paz, não correspondeu ao reforço 

dos projetos de cooperação implementados entre Brasil e Guiné-Bissau a partir de 2011. 

Nesse contexto, as discrepâncias entre a retórica e a prática diplomáticas para a 

cooperação internacional durante o período Dilma pode ser explicada tanto pela redução 

do interesse de Dilma para assuntos de política externa quanto pela atuação das 

burocracias nacionais em projetos de cooperação, as quais têm seus próprios interesses 

e, num cenário de crise econômica, podem ter assumido outras prioridades que não a 

defesa da construção da paz na Guiné-Bissau.  

Outra questão que emerge dessa análise é a necessidade de qualificar a 

construção da paz que é operacionalizada por essas burocracias. No plano diplomático, 

o Brasil afirma uma construção da paz que se preocupa com a “apropriação nacional”. 

Essa perspectiva compromete o Brasil com uma forma específica de construção da paz 

que compreende as sociedades locais, e não apenas suas autoridades governamentais, 

como atores protagônicos do debate sobre as causas dos conflitos locais e, também, da 

busca de soluções para esses conflitos (GOMES, 2013). Ao considerar que a atuação 

internacional do Brasil para a construção da paz é operacionalizada por um amplo 

conjunto de atores nacionais, verifica-se que a implementação desse viés de 

“apropriação nacional” torna-se sujeito às prioridades e aos interesses das burocracias 

responsáveis pela implementação dos projetos de cooperação. Assim, um estudo 



30 

 

aprofundado sobre a atuação das burocracias no contexto da política externa para a 

construção da paz pode se revelar instrumental para compreender a “miopia” detectada 

por Blanco (2016), segundo a qual a inserção internacional do Brasil não seria capaz de 

“(…) aglutinar, de modo integrado e coordenado, diferentes tipos de atores e 

instituições em sua atuação na construção da paz internacional” (BLANCO, 2016, p. 

23).  

Dessa forma, ao evidenciar novas variáveis analíticas, a APE pode oferecer 

novas perspectivas para compreender a atuação brasileira para a construção da paz e, 

assim, possibilitar a busca de novas formas para problematizar essa atuação. Para 

pesquisas futuras, pretende-se: (1) ampliar os estudos sobre a utilização do conceito da 

construção da paz no contexto de burocracias domésticas relacionadas à formulação da 

política externa brasileira, como o MRE, com destaque para a ABC, e outros ministérios 

e agências relacionados a projetos de cooperação; (2) verificar o grau de interação 

dessas burocracias com atores não-estatais da sociedade guineense. Ainda que a redução 

dos projetos de cooperação técnica entre o Brasil e a Guiné-Bissau indiquem um 

declínio dos esforços brasileiros para a construção da paz nesse país, o aprofundamento 

dos estudos sobre o papel das burocracias domésticas relacionadas à formulação da PEB 

revela-se essencial para subsidiar uma análise mais alargada sobre a atuação do Brasil 

para a construção da paz na Guiné-Bissau. 

 

Conclusão 

 

O presente artigo problematizou a relevância de variáveis domésticas para a 

compreensão da política externa brasileira, com foco no estudo de caso da atuação 

brasileira para a construção da paz na Guiné-Bissau. Para tanto, a primeira parte 

apresentou uma evolução histórica da subárea das Relações Internacionais denominada 

Análise de Política Externa, com vistas a apresentar, ainda que de forma não exaustiva, 

alguns de seus autores principais e delinear suas principais linhas de ação. A segunda 

seção, por sua vez, apresentou um breve contexto histórico das relações bilaterais entre 

Brasil e Guiné-Bissau, com ênfase nos principais eventos políticos desse país. Com base 

nessa contextualização, a terceira seção discutiu o papel de duas variáveis domésticas 

para a formulação da política externa brasileira para a construção da paz na Guiné-

Bissau: (1) os diferentes perfis políticos dos presidentes Lula e Dilma relativamente a 

essa temática e; (2) as burocracias diplomáticas nacionais, como o MRE e, em 
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particular, a ABC, para instrumentalizar uma política externa de construção da paz na 

Guiné-Bissau.  

À luz da estrutura proposta, verificou-se que o Brasil apresentou um 

distanciamento entre sua retórica diplomática e sua prática na Guiné-Bissau, haja vista 

que se, por um lado, o Brasil associou a paz à promoção do desenvolvimento e assumiu 

um papel protagônico no contexto da Comissão para a Construção da Paz, por outro, 

reduziu os projetos de cooperação técnica com a Guiné-Bissau a partir de 2011. Para 

explicar essa discrepância, o presente artigo considerou que a política externa é uma 

política pública (MILANI e PINHEIRO, 2013); assim, a explicação para a redução dos 

projetos de cooperação do Brasil com a Guiné-Bissau não deve ser fundamentada 

exclusivamente em uma análise econômica, mas, sim, deve considerar variáveis 

políticas domésticas. Nesse contexto, foram discutidos os diferentes perfis presidenciais 

entre 2003 e 2016 e, também, o papel das burocracias domésticas diplomáticas nesse 

processo. Embora a pesquisa tenha trazido diferentes fontes que afirmaram a redução do 

interesse e do ativismo presidencial de Dilma Rousseff em matéria de política externa, o 

papel das burocracias e de seu interrelacionamento no que concerne à construção da paz 

deve ser objeto de ulteriores debates. Assim, uma agenda futura de pesquisa nessa 

temática pode compreender, por exemplo: (1) a identificação das principais burocracias 

nacionais envolvidas na formulação dos projetos de cooperação com a Guiné-Bissau 

para o período analisado; (2) o entendimento, por parte dessas burocracias, sobre o 

conceito de construção da paz e; (3) o tipo de interação tanto entre as burocracias 

nacionais quanto com entidades da sociedade civil guineense para a elaboração desses 

projetos. Essas perguntas evidenciam, portanto, que a compreensão da PEB para a paz 

na Guiné-Bissau passa pela análise de variáveis domésticas brasileiras. Essa conclusão 

evidencia tanto a relevância da APE como campo de estudos das RI contemporâneas 

quanto os desafios práticos da implementação de uma política brasileira de construção 

da paz. 
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Apêndice: Acordos de Cooperação Técnica firmados entre Brasil e Guiné-Bissau entre 1974 e 2016 

 

Acordo Celebração 
Área da 

Cooperação 
Status 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto “Implantação e Implementação de Unidade de 

Processamento do Pedúnculo do Caju e outras Frutas Tropicais na Guiné-Bissau” 

20/07/2011 
Produtos 

Agrícolas 
Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Programa de Combate ao HIV/SIDA na Guiné-Bissau 

25/08/2010 Saúde Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto “Fortalecimento e Capacitação Técnica das Instituições 

de Saúde para Atendimento às Mulheres e Adolescentes Vítimas de Violência Baseada 
em Gênero e Promoção de Saúde” 

25/08/2010 Saúde Em Vigor 

Memorando de Entendimento em Matéria de Educação Superior entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 
25/08/2010 

Educacional 

e Esportiva 
Em Vigor 

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Guiné-Bissau sobre Cooperação no Campo da Agricultura 

25/08/2010 Agricultura Em Vigor 

Memorando de Entendimento entre o Ministério da Pesca e Aquicultura da República 

Federativa do Brasil e a Secretaria de Estado das Pescas da República da Guiné-Bissau. 
25/08/2010 Pesca Em vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné Bissau 

para Implementação do Projeto “Apoio para Promoção dos Direitos Humanos na Política 

Nacional de Educação de Guiné Bissau” 

06/07/2010 
Direitos 

Humanos 
Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto “Jovens Lideranças para a Multiplicação de Boas 
Práticas Socioeducativas” 

28/05/2010 
Cooperação 
Educacional 

e Esportiva 

Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da 

Guiné Bissau para Implementação do Projeto “Apoio na Formulação e Monitoramento 

do Programa Nacional para Universalização do Registro Civil de Nascimento em Guiné 

Bissau" 

25/03/2010 

Cooperação 

Interinstituci

onal 

Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto “Centro de Formação das Forças de Segurança da Guiné-

Bissau” 

07/12/2009 
Segurança 

Pública 
Em Vigor 

Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-

Bissau para a Implementação do Projeto “Apoio à Reestruturação dos Cursos de 

Educação Profissional em Contabilidade e Administração do Centro de Formação 
Administrativa da Guiné-Bissau” 

12/09/2008 
Educacional 
e Esportiva 

Em Vigor 

Programa Executivo relativo ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 

o Governo da República da Guiné Bissau e o Governo da República Federativa do Brasil 
para a Implementação do Projeto “Fortalecimento da Gestão Pública na Guiné-Bissau" 

13/08/2008 
Interinstituci

onal  
Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau para a 

Implementação do Projeto "Fortalecimento da Assembleia Nacional Popular Bissau-
Guineense" 

09/06/2008 
Política 
Administrati

va 

Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 
para Implementação do Projeto "Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária 

na Guiné-Bissau" 

14/11/2007 Saúde Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto "Transferência de Conhecimento e Capacitação Técnica 

para Segurança Alimentar e Desenvolvimento do Agronegócio na Guiné-Bissau" 

14/11/2007 Agricultura Em Vigor 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do Projeto "Apoio ao Fortalecimento do Centro de Promoção do 

Caju na Guiné-Bissau" 

14/11/2007 Agricultura Em Vigor 

Memorando de Entendimento para Cooperação entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau com vistas ao Fortalecimento da 

Administração Pública na Guiné-Bissau 

09/11/2007 
Interinstituci
onal 

Em Vigor 

Programa de Trabalho em Matéria de Educação Superior e Ciência no Âmbito do Acordo 
Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

09/02/2007 
Educacional 

e Esportiva 
Expirado 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e Governo da República da Guiné-Bissau 

para Implementação do "Programa de Cooperação Internacional em HIV/AIDS - FASE 

II." 

15/01/2005 Saúde Expirado 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica na Área da 
Agricultura celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Guiné-Bissau, na Área da Agricultura, para a Implementação do Projeto 

Cultivo de Arroz Irrigado em Guiné-Bissau. 

31/07/2002 Agricultura Expirado 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica celebrado 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné 

Bissau, na Área da Formação Profissional, para a Implementação do Projeto Centro de 
Formação Profissional e Promoção Social de Bissau. 

31/07/2002 
Educacional 

e Esportiva 
Expirado 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 

para a Implementação do Projecto "Apoio ao Programa de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e SIDA" 

05/01/2001 Saúde Expirado 

Acordo sobre Cooperação na Área de Turismo entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 
10/07/1997 

Turismo, 

Feira e 
Exposições 

Em 

Ratificaç
ão 

Protocolo de Intenções entre a Secretaria de Administração Federal da República 

Federativa do Brasil e o Ministério da Reforma Administrativa, Função Pública e 

Trabalho da República da Guiné-Bissau 

20/08/1993 
Cooperação 

Técnica 
Em Vigor 

Protocolo de Intenções entre o Ministério do Trabalho da República Federativa do Brasil 

e o Ministério da Reforma Administrativa, Função Pública e Trabalho da República da 

Guiné-Bissau 

20/08/1993 
Interinstituci
onal 

Em Vigor 

Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República de Guiné Bissau 
18/05/1978 

Científica e 

Tecnológica  
Em Vigor 

Conclusão dos Contratos no Setor da Educação entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau. 
19/06/1976 

Artístico-

cultural 
Em Vigor 

Fonte: Organizado pela autora com base em MRE (2017) 
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