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RESUMO 

 

O artigo tem o objetivo de compreender a atuação da Comissão para a Construção da Paz das Nações 

Unidas (PBC), criada em 2005, relativamente ao contexto de desenvolvimento na Guiné-Bissau, no 

período compreendido entre 2007 e 2014. A hipótese de trabalho adotada é que a presunção de 

universalidade do paradigma da construção da paz liberal - o qual orienta a atuação da PBC - provocou 

o distanciamento da Comissão com relação às necessidades de desenvolvimento da população guineense. 

O objetivo desse estudo é o de compreender, por meio da análise da análise dos documentos produzidos 

pela PBC: (a) em que medida houve a operacionalização de iniciativas que podem ser enquadradas na 

abordagem de construção da paz democrática e liberal e; (b) em que medida a PBC buscou aproximar-

se da realidade local com vistas à promoção do desenvolvimento. A pesquisa demonstrou que houve uma 

baixa prioridade atribuída às questões sociais, o que se coaduna com a hipótese da pesquisa e demonstra 

que o paradigma de construção da paz encontra importantes limites no contexto da atuação da 

Comissão. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata da Comissão para a Construção da Paz (PBC) das Nações 

Unidas, que foi inagurada em 2005 com o objetivo de apoiar países emergindo de 

conflitos em seus processos de construção da paz. O objetivo da análise é o de 

compreender a atuação da PBC no contexto de desenvolvimento da Guiné-Bissau, que 

entrou na agenda da PBC em 2007, mediante autorização do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. A hipótese avançada no estudo é a de que a PBC, ao presumir a 

universalidade da construção da paz democrática e liberal, afastou-se das necessidades 

de desenvolvimento da sociedade guineense. 

A escolha da Guiné-Bissau para o estudo de caso orientou-se por uma seleção do 

tipo most likely3. O processo de seleção de caso foi feito por meio da escolha do país 

com maior Indicador do Desenvolvimento Humano (IDH)4 entre os países da agenda da 

PBC, pois partiu-se da premissa de que esse seria o caso com maior probabilidade de a 

PBC ter êxito em seu propósito de promover a construção da paz. Considerando que a 

Guiné-Bissau teve, em 2013, um dos maiores valores para o IDH entre os seis países 

                                                 
1 Este capítulo é resultado da pesquisa desenvolvida na dissertação de mestrado cursada no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR. 
2 Mestra em Ciência Política, UFPR. Pesquisadora do NEPRI/UFPR. Curitiba, PR – Brasil. Contato: 

thaise.kemer@gmail.com. 
3 Os most likely cases são aqueles que, de acordo com uma dada teoria, deveriam produzir um 

determinado fenômeno, mas não o produzem; portanto, tais casos são usados para refutar uma teoria e 

gerar outras hipóteses. (PERISSINOTTO, 2013, p. 156). 
4 O IDH é um indicador elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que 

permite comparar diferentes países em termos de saúde, renda e escolaridade (PNUD, 2014). 



presentes na agenda da PBC (PNUD, 2014), ela foi o país escolhido para a análise em 

tela.  

Além desta introdução e de uma conclusão, o artigo estrutura-se em três seções. 

Na primeira parte, trata-se do contexto institucional das Nações Unidas que levou à 

criação da Comissão para a Construção da Paz, em 2005. Na segunda parte, discute-se o 

contexto do desenvolvimento na Guiné-Bissau, entre 2007 e 2014. Finalmente, a 

terceira parte analisa a atuação da PBC na Guiné-Bissau no que concerne a essa 

temática e discute as implicações dessa atuação para o provimento de segurança para a 

população guineense. Dessa forma, evidencia-se que o processo de construção da paz na 

Guiné-Bissau caracterizou-se pelo afastamento entre a PBC e a realidade de 

desenvolvimento local, e, assim, apresentou limites quanto às possibilidades de trazer 

uma paz duradoura para o país.  

 

2 A CONSTRUÇÃO DA PAZ E A COMISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA 

PAZ 

Muito embora o conceito de construção da paz tenha sido concebido pelo autor 

Johan Galtung na segunda metade do século XX, seu surgimento no contexto das 

Nações Unidas ocorreu apenas após o término da Guerra Fria, no ano de 1992. Naquele 

ano, o Secretário-Geral Boutros Boutros-Ghali publicou o documento “Uma agenda 

para a paz” (A/47/277, 1992). A construção da paz está associada à ideia de que para 

que a viabilidade da paz depende não apenas da ausência da violência estrutural, mas, 

também, da presença de estruturas sociais básicas, como nas áreas de saúde e de 

educação, as quais permitam aos seres humanos o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades (GALTUNG, 1969, p.169 e p. 183).  

A publicação da “Agenda para a Paz” teve como pano de fundo o fim da Guerra 

Fria, na qual os Estados Unidos consagraram-se como potência mundial. Esse contexto 

revelou importância central relativamente ao modus operandi das Nações Unidas para a 

paz, pois o paradigma de paz democrática e liberal que orienta a atuação internacional 

dos Estados Unidos passou a nortear, também, o conceito de paz dessa instituição 

(BLANCO, 2014, p. 274). Nesse processo, o conceito de construção da paz ganha 

crescente relevância para as atividades de paz das Nações Unidas, as quais passaram a 

ser progressivamente associadas à implementação de democracias eleitorais e de 

economias de mercado, como formas de promover a paz. Consequentemente, as Nações 

Unidas diversificaram suas atividades, a partir da década de 1990, e passaram a atuar 



em áreas como a organização de eleições, o financiamento de projetos de infraestrutura 

para saúde e em projetos de habitação (NEWMAN et al., 2010, p. 8 e 9).  

Considerando que outros países e organizações internacionais também passaram 

a atuar em atividades semelhantes, visando à promoção da paz, tornou-se presente na 

ONU a ideia de que seria necessário iniciar algum tipo de coordenação desses esforços, 

de forma a prover os países em conflito de maior apoio técnico e financeiro para o 

alcance da paz (A/59/565, 2004, par. 261; PARIS, 2009, p. 57). Dessa forma surgiram, 

em 2005, a Comissão para a Construção da Paz (PBC), o Fundo para a Construção da 

Paz (PBF) e o Escritório de Apoio para a Construção da Paz (PBSO), sendo que os dois 

últimos apóiam a PBC no cumprimento dos propósitos para os quais ela foi concebida 

(A/RES/60/180; S/RES/1645).  

A Comissão para a Construção da Paz atende a três finalidades precípuas: (a) 

delinear estratégias para a construção da paz; (b) respaldar, com recursos técnicos e 

financeiros, a construção de instituições para a recuperação de conflitos e; (c) ampliar a 

coordenação dos atores que atuam para a construção internacional da paz 

(A/RES/60/180, 2005, par. 2). Hierarquicamente, a PBC atua como um órgão 

subsidiário de aconselhamento do Conselho de Segurança (S/RES/1645, 2005, par. 1) e 

da Assembleia Geral (A/RES/60/180, 2005, par. 1). 

A PBC é composta por 31 Estados membros e opera em três formatos: (1) 

Comitê Organizacional; (2) Configurações Específicas por País (CSC) e; (3) Grupo de 

Trabalho sobre as Lições Aprendidas (WGLL). O Comitê Organizacional inclui seus 31 

membros decide o programa de trabalho da PBC (JENKINS, 2013, p. 46). Os membros 

do Comitê possuem mandatos renováveis de dois anos e tomam decisões por consenso 

(A/RES/60/180; par.18). As Configurações Específicas por País (CSCs), por sua vez, 

são reuniões da PBC cujo propósito é deliberar sobre a situação individual dos países 

presentes na agenda desta. Todos os membros do Comitê Organizacional têm permissão 

para participar das CSCs. Além disso, as CSCs podem incluir outros órgãos regionais e 

subregionais e Estados convidados (JENKINS, 2013, p. 47). Em 2016, seis países 

constam da agenda da PBC: Burundi, Serra Leoa, Guiné-Bissau, República Centro-

Africana, Guiné Equatorial e Libéria. Por fim, o Grupo de Trabalho sobre as Lições 

Aprendidas (WGLL) define-se como uma plataforma informal cujo objetivo é ampliar o 

diálogo em questões de relevância para os países presentes na agenda da PBC 

(JENKINS, 2013, p.47-48). Um país pode ser incluído na agenda da PBC mediante a 

solicitação de aconselhamento feita por um dos seguintes: (1) Conselho de Segurança; 



(2) Comitê Econômico e Social; (3) Assembleia Geral; (4) Estados-Membros, em 

circunstâncias excepcionais nas quais o Estado esteja na iminência de entrar em conflito 

e não esteja na agenda do Conselho de Segurança e; (5) Secretário-Geral 

(A/RES/60/180, 2005, par. 12).  

Junto com a PBC, também foram criados o Fundo para a Construção da Paz e o 

Escritório de Apoio à Construção da Paz. O principal objetivo do Fundo para a 

Construção da Paz é o de prover financiamento a países que estejam emergindo de 

guerras ou que nelas possam recair (PBSO, 2010, p. 37). Este Fundo oferece apoio 

financeiro ao sistema das Nações Unidas relativamente à construção da paz, repassando 

recursos aos diversos órgãos que compõem esse sistema. O Escritório de Apoio à 

Construção da Paz (PBSO), por sua vez, tem os propósitos de: (1) apoiar a PBC por 

meio de aconselhamento estratégico; (2) administrar o Fundo e; (3) servir ao Secretário-

Geral na coordenação das agências da ONU em seus esforços de construção da paz 

(A/RES/60/180, 2005, par.23).  

A despeito de a PBC, o Fundo e o Escritório de Apoio para a Construção da Paz 

constituírem estruturas relativamente novas no contexto institucional das Nações 

Unidas, diversos autores indicam que seus pressupostos de ação estão condicionados à 

mesma lógica da paz democrática e liberal que passou a orientar a ONU a partir do fim 

da Guerra Fria (BLANCO, 2014, p. 267; 2015, p. 45; RICHMOND, 2007, p. 112; 

RAMSBOTHAM, 2000, p. 170). De fato, o estudo conduzido por Fernando Cavalcante 

(2013) com os documentos estratégicos produzidos pela PBC, entre 2007 e 2013, para 

os seis países da agenda da PBC corrobora essa análise. Nesse sentido, o autor concluiu 

que em todos os documentos constavam prioridades associadas à paz democrática e 

liberal, tais como a realização de eleições, o fortalecimento do Estado de Direito e a 

realização de reformas administrativas e no setor de segurança (CAVALCANTE, 2013, 

p. 251). Em consequência desse contexto, o autor afirmou que as estratégias elaboradas 

pela PBC refletem a paz democrática e liberal como o paradigma central para a 

construção da paz no contexto das Nações Unidas (CAVALCANTE, 2013, p. 247-248).  

Com base nessas condicionantes institucionais e teóricas, a segunda seção trata do 

contexto de desenvolvimento da Guiné-Bissau. 

  



3 DESENVOLVIMENTO NA GUINÉ-BISSAU: UM CONTEXTO DE 

CARÊNCIAS 

 

A presente seção analisa as condições econômicas e sociais da Guiné-Bissau 

entre 2007 e 2014, entendidas como essenciais para a compreensão do cenário de 

desenvolvimento do país e, por conseguinte, do cenário da construção da paz. Segundo 

Sen (1988, p. 15), o conceito de desenvolvimento está relacionado ao alcance de uma 

melhor qualidade de vida, a qual depende não apenas dos recursos econômicos, mas, 

também, do acesso a condições sociais básicas, como o acesso a saúde e à educação. 

Nas palavras do autor: 

Em última análise, a avaliação do desenvolvimento obtido não pode ser uma 

questão somente de quantificar os meios para essa conquista. O conceito de 

desenvolvimento deve considerar as conquistas reais. A avaliação do 

desenvolvimento deve ir muito além da informação do Produto Interno Bruto 

(…) (SEN, 1988, p. 15) 5. 

 Assim, o objetivo da presente seção é o analisar indicadores sociais – como nas 

áreas de saúde, educação e gênero - e econômicos do país e analisar as políticas públicas 

do governo da Guiné-Bissau para a redução da pobreza no país. Assim, pretende-se 

compreender o contexto de desenvolvimento com o qual a PBC trabalhou ao longo do 

período analisado. 

Com esse intuito, a pesquisa foi estruturada em duas etapas. Na primeira etapa, 

foi realizada a análise de indicadores econômicos e sociais para a Guiné-Bissau: (1) o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (PNUD, 2014b) e; (2) os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODM) (MDG, 2015). O objetivo 

dessa análise foi o de compreender as condicionantes sociais e econômicas do país com 

base em indicadores que incluíssem diferentes dimensões do desenvolvimento da 

Guiné-Bissau. Na segunda etapa, o foco da análise foi a apresentação das políticas 

públicas da Guiné-Bissau para a Redução da Pobreza, de 2005 e de 2011, as quais 

contêm o planejamento da Guiné-Bissau para a melhoria do desenvolvimento do país  

(REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU, 2005; 2011).  

O Índice de Desenvolvimento Humano avalia o progresso de longo prazo de três 

dimensões do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o acesso ao 

                                                 
5 Tradução da autora. Nas palavras de Sen (1988, p. 15): “Ultimately, the assessment of development 

achieved cannot be a matter only of quantification of the means of that achievement. The concept of 

development has to take note of the actual achievements themselves. The assessment of development has 

to go well beyond GNP information (…).”  



conhecimento e um padrão decente de vida (PNUD, 2014b, p. 1). O primeiro eixo é 

medido por meio da expectativa de vida no país. O acesso ao conhecimento, por sua 

vez, é medido por meio do (1) número médio de anos de educação da população adulta 

(com idade igual ou superior a 25 anos de idade) e; (2) expectativa de anos de 

escolarização para crianças em início de idade escolar, o qual é o número total de anos 

de escola que uma criança em início da vida escolar pode esperar caso prevaleçam os 

padrões de escolarização ao longo da vida da criança (PNUD, 2014b, p. 1). O padrão de 

vida, por sua vez, é medido por meio da Renda Bruta Nacional per Capita expressa em 

dólares de 2011, convertidos segundo taxas de Poder de Paridade de Compra (PNUD, 

2014b, p. 1).  

O IDH da Guiné-Bissau em 2013 foi de 0.396, o qual situou o país na Categoria 

de Baixo Desenvolvimento Humano6, com a 177a. posição em um grupo de 183 países. 

Para efeitos de comparação, a Tabela 1 demonstra que a Guiné-Bissau, em 2014, 

apresentou um IDH inferior à média da África Subsaariana e inferior à média dos países 

de Baixo Desenvolvimento Humano: 

 

TABELA 1: IDH PARA GUINÉ-BISSAU, ÁFRICA SUBSAARIANA E PAÍSES DE BAIXO IDH 

(2013) 

 

  IDH 
Expectativa de 

Vida ao Nascer 

No. Esperado de Anos 

de Escolaridade 

No. Médio de Anos 

de Escolaridade 

Renda Interna Bruta per 

Capita (PPP US$) 

Guiné-Bissau 0,396 54,3 9 2,3 1,09 

África Subsaariana 0,502 56,8 9,7 4,8 3,152 

Países com Baixo IDH 0,493 59,8 9 4,2 2,904 

Fonte: PNUD (2014b, p. 2). Tradução e Adaptação da Autora 

 

A despeito de o IDH da Guiné-Bissau ser inferior à média regional, esse 

indicador teve um pequeno incremento, passando de 0.387, em 2005, para 0.396, em 

2013. Esse aumento deveu-se, em grande medida, ao aumento da expectativa de vida no 

país, conforme pode ser observado na Tabela 2 e no Gráfico 1: 

  

                                                 
6 Segundo o PNUD (2014, p. 161), as classificações do IDH apresentam limites fixos. Os limiares são: (i) 

desenvolvimento humano muito elevado – IDH superior ou igual a 0,800; (ii) Desenvolvimento humano 

elevado – Valores de IDH entre 0,700 e 0,799; (iii) Desenvolvimento humano médio - Valores de IDH 

entre 0,550 e 0,699; (iv) Desenvolvimento humano baixo – Valores de IDH inferiores a 0,550. 



TABELA 2: TENDÊNCIA DO IDH DA GUINÉ-BISSAU 

 

 
Expectativa de Vida 

ao Nascer (anos) 

No. Esperado de anos de 

Escolaridade 

No. Médio de anos 

de Escolaridade 

Renda Nacional Bruta 

per Capita 

(PPP-USD, 2011) 

Valor do 

IDH 

1980 45,9 3,5   0,512   

1985 47,3 3,5   0,419   

1990 49,1 3,8   0,43   

1995 50,6 5,4   0,283   

2000 51,5 7   0,643   

2005 52,4 8,6 2,3 1,151 0,387 

2010 53,6 9 2,3 1,259 0,401 

2011 53,8 9 2,3 1,277 0,402 

2012 54,1 9 2,3 1,11 0,396 

2013 54,3 9 2,3 1,09 0,396 

Fonte: PNUD (2014b, p. 2). Tradução da Autora. 

 

Com base nestes dados, os três componentes do IDH foram calculados seguindo 

a metodologia descrita em PNUD (2014c) e foram obtidos os seguintes componentes 

para o período entre 2005 e 2013: 

 

GRÁFICO 1: TENDÊNCIAS DO IDH DA GUINÉ-BISSAU (2005-2013) 

 

 

Fonte: PNUD (2014b, p. 2). Tradução da Autora. 

 

Assim, embora tenha ocorrido um incremento no IDH entre 2005 e 2013, é 

possível observar, no Gráfico 1, que esse crescimento não seguiu uma tendência linear. 

De fato, o Gráfico 1 evidencia, a partir de 2011, uma deterioração na tendência de 

crescimento do IDH que se verificou entre 2005 e 2010. Essa deterioração deu-se, em 

grande medida, devido à redução da renda per capita no país, a partir de 2011. Nesse 

contexto, vale ressaltar que o cenário político nacional, agravado com um golpe militar 



em 20127, exerceu um papel importante na deterioração da economia nacional. De fato, 

segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP, 2015), o golpe 

reduziu a quantidade de crédito disponível para comerciantes da castanha de caju, 

produto do qual depende mais de 85% da população do país. Esse contexto, somado à 

redução dos preços dessa commodity no mercado internacional em 20128, provocou  

uma redução no PIB de 2%, e, também, um expressivo aumento da insegurança 

alimentar (WFP, 2013, p. 5). Segundo pesquisa conduzida pelo WFP em 2013, quase 

27% das habitações não dispunham de um consumo adequado de alimentos, e mais da 

metade das habitações gastava, no mínimo, 75% do orçamento doméstico com 

alimentos (comparado com um gasto médio de 26% do orçamento em 2010), o que 

tornava evidente a deterioração da qualidade de vida da população (WFP, 2013, p. 5). 

Além disso, é importante destacar que, ainda que o IDH retrate necessidades 

locais não atendidas em termos de expectativa de vida, educação e PIB, é importante 

destacar que essas necessidades locais são agravadas mediante a inclusão, nesse 

indicador, das desigualdades regionais. Nesse sentido, em 2010, o PNUD introduziu o 

“IDH ajustado à desigualdade”, que considera a forma pela qual a desigualdade no 

atendimento das necessidades da população provoca a deterioração no IDH. Assim, o 

“IDH ajustado à desigualdade” desconta de cada componente do IDH a perda provocada 

pelas disparidades regionais. Esse indicador mostra que, no caso da Guiné-Bissau, o 

IDH, de 0,396 em 2013, é reduzido para 0,239, no mesmo ano, quando se consideram as 

disparidades regionais do país. Essa perda de 39,6% é comparativamente maior do que a 

média regional da África Subsaariana, de 33,6%, o que indica que a Guiné-Bissau 

apresenta desigualdades internas em maior nível do que a média de seus países vizinhos 

(PNUD, 2014, p. 4).  

De fato, a Liga Guineense dos Direitos Humanos aponta a discrepância existente 

entre a população da capital, Bissau, relativamente a outras regiões do país no tocante 

ao acesso da população à serviços básicos (LGDH, 2008, p. 29-30 e p. 46). Além de 

indicar a existência de disparidades regionais, a Liga (LGDH, 2008) oferece exemplos 

                                                 
7 Esse golpe ocorreu no contexto das eleições presidenciais de 2012. O primeiro turno do pleito teve 

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

(OPLOP, 2013). Apesar de Gomes Júnior não ter sido vitorioso em um único turno, as intenções de voto 

para o segundo turno apontavam para sua vitória. No entanto, em 12 de abril de 2012, as tropas do 

General Indjai prenderam Carlos Gomes Júnior, assim como o Presidente Interino, Raimundo Pereira. 

Nesse contexto, um Comando Militar tomou o controle do governo e anunciou a suspensão da 

Constituição (O'REAGAN & THOMPSON, 2013, p. 16).  
8 O preço médio de venda da castanha de caju, que se situava em U$S1.350,00 por tonelada, em 2011, 

caiu, em 2012, para uma média de U$S1.131,00 em 2012 (FMI, 2013). 



de grupos sociais que apresentam diferentes vulnerabilidades e necessidades: (1) 

mulheres, que são vítimas da mutilação genital feminina, violência doméstica, 

casamento precoce e forçado; (2) crianças, que são vítimas de tráfico de menores e de 

exploração; (3) jovens, que carecem de oportunidades profissionais e acesso à educação 

desemprego e; (4) profissionais de diversos setores, entre os quais das Forças Armadas, 

da Justiça, da saúde, da educação e da imprensa, os quais carecem dos recursos técnicos 

e materiais necessários para o desempenho de suas funções no contexto da sociedade 

guineense (LGDH, 2008, p. 13 a p. 17). Assim, essas observações são relevantes para o 

estudo por que tanto evidenciam as necessidades da população locais quanto previnem 

contra o erro de “homogeneização do local” (SIMONS E ZANKER, 2014, p. 5), na 

medida em que essas necessidades não podem ser consideradas como idênticas para 

toda a população do país. 

Como um complemento a essa análise, a presente pesquisa também analisou os 

Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODMs) como 

forma de aprofundar o entendimento dessas necessidades. Os ODMs foram um conjunto 

de oito metas para o combate da pobreza mundial, em suas múltiplas dimensões, entre 

2000 e 2015: 1) erradicar a pobreza extrema e a fome; 2) atingir a educação básica de 

qualidade para todos; 3) promover a igualdade entre os sexos e a capacidade da mulher; 

4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde materna; 6) combater o 

HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a sustentabilidade ambiental e; 8) 

estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento (MDG, 2008).  

Nesse contexto, a Guiné-Bissau não conseguiu alcançar os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio. Os indicadores do primeiro objetivo, de erradicação da 

pobreza9 e da fome, apontam que, em 2002, 48,9% da população total do país vivia em 

condições de extrema pobreza. A comparação com o ano de 1991 revela um aumento da 

pobreza com relação aos níveis de 1991, de 41,3 %, o que torna evidente o 

distanciamento do país com relação à meta que o país tinha de reduzir a pobreza 

extrema no país em 50%, até 2015. 

Dados mais recentes do Banco Mundial corroboram essa análise ao apontar que, 

em 2010, 50% da população total vivia em condições de extrema pobreza (BANCO 

MUNDIAL, 2015b, p. 26). O Gráfico 2 ilustra o desenvolvimento do indicador de 

                                                 
9 A Linha de Pobreza utilizada pelas Nações Unidas no contexto dos ODMs é de US$1,25 por dia, em 

termos de paridade de poder de compra (MDG, 2015). No caso do Banco Mundial, a linha de pobreza 

utilizada na pesquisa é de US$2 para pobreza e de US$1 para a pobreza extrema (BANCO MUNDIAL, 

2015b). 



pobreza e, em particular, demonstra o aumento da pobreza  na Guiné-Bissau, para o 

período de 2007 a 2014: 

 

GRÁFICO 2: POBREZA E POBREZA EXTREMA10 NA GUINÉ-BISSAU (2002 A 2013) 

 

 

Fonte: Banco Mundial (2015b, p. 26) 

 

No que concerne ao segundo ODM, segundo dados de 2010, apenas 70,8% das 

crianças estavam matriculadas no ensino primário. Ainda assim, uma das poucas boas 

notícias no que concerne à análise dos ODMs para a Guiné-Bissau encontra-se na 

educação. Nesse sentido, em 2010 houve a quase equalização no número de matrículas 

entre meninos e meninas no ensino primário - o que, por sua vez, está relacionado ao 

terceiro ODM, da promoção da igualdade de gênero (MDG, 2015). 

Esse é um dos poucos destaques positivos dos ODMs. De fato, dados de 2013 

para os ODMs 4, 5 e 6, relativos ao contexto de saúde na Guiné-Bissau indicam um 

quadro de alta mortalidade infantil - 123 casos por 1000, contra uma média na África 

Subsaariana de 92 por 1000, alta mortalidade materna - 560 casos por 1000, contra uma 

média regional de 510 por 1000, e elevado número de casos de doença HIV no país - 

0,31 novas infecções anuais a cada 100 pessoas, contra uma média regional de 0,29 

(MDG, 2015). 

No que concerne ao sétimo ODM, de promoção da sustentabilidade ambiental, 

foram observados alguns avanços, como o aumento da proporção de pessoas com 

acesso a água potável, que passou de 35,9% em 1990. Esse indicador, no entanto, é 

acompanhado de outros menos auspiciosos, a exemplo do indicador da proporção de 

                                                 
10 Pobreza refere-se às pessoas que vivem com menos de US$2 por dia, pobreza extrema refere-se às 

pessoas que vivem com menos de US$1 por dia. Os números de 2013 são estimativas. 



pessoas com acesso a tratamento de esgotos, que, apesar de ter aumentado de 10,5%, em 

1994, para 20,8%, em 2015, ainda apresenta uma proporção muito baixa com relação à 

população guineense que não tem acesso a esse serviço público, segundo as Nações 

Unidas (MDG, 2015). Esse indicador tem relação direta com o elevado número de 

pessoas moradoras de favelas na Guiné-Bissau, que é superior a 80%, o qual por sua 

vez, está diretamente relacionado ao desempenho do oitavo objetivo, de desenvolver 

uma parceria global para o desenvolvimento (MDG, 2015).  

Em resumo, a situação dos ODMs para a Guiné-Bissau aponta para a 

precariedade do acesso da população geral a serviços básicos de habitação, saúde, e 

educação. Esses déficits afetam-se mutuamente, na medida em que tais condições não 

apenas ampliam a propensão a doenças, mas, também, minam as possibilidades de 

acesso ao conhecimento, sem o qual a população não tem meios para reverter o grave 

quadro socioeconômico existente na Guiné-Bissau contemporânea.  

Assim, o contexto apresentado por meio do IDH e dos ODMs para a Guiné-

Bissau ensejou a atuação do governo da Guiné-Bissau com vistas à elaboração de dois 

documentos direcionados à Redução da Pobreza. Eles foram elaborados, 

respectivamente, em 2005 e em 2011, e foram denominados Documento de Estratégia 

Nacional de Redução da Pobreza I e II (DENARP I e DENARP II) (REPÚBLICA DA 

GUINÉ-BISSAU, 2005; 2011).  

O DENARP I foi um plano elaborado pelo governo da Guiné-Bissau em 2005 

que abrangeria o período entre 2005 e 2008. Seu objetivo foi reduzir a pobreza no país 

e, consequentemente, atingir as metas dos ODMs (REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU, 

2005, p. 7). A despeito dessas intenções, o DENARP I não foi bem-sucedido no 

cumprimento dessas metas. De fato, o governo da Guiné-Bissau reconheceu que foi 

incapaz de monitorar a execução do DENARP I, por razões técnicas, como a 

indefinição das tarefas de diferentes órgãos de monitoramento, institucionais, como a 

ausência de uma cultura institucional de avaliação, e carências de recursos humanos e 

financeiros (REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU, 2011, p. 120). Nas palavras do 

governo: “O processo de participação e apropriação em torno da execução do DENARP 

[I] não se concretizou devido à inexistência de um quadro institucional preciso e 

operacional” (REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU, 2011, p. 120). 

Nesse contexto, em 2011, o governo da Guiné-Bissau elaborou a Segunda 

Estratégia de Redução da Pobreza Nacional, ou DENARP II, para o período entre 2011 

e 2015. O DENARP II, por sua vez, teve sua implementação prejudicada pelo contexto 



do golpe militar de 12 de abril de 2012, na medida em que o orçamento do governo 

guineense dependia, em sua maior parte, da ajuda financeira externa, a qual foi 

praticamente suspensa devido aos eventos inconstitucionais do país em 2012 (BANCO 

MUNDIAL, 2015).  

Assim, o cenário de desenvolvimento na Guiné-Bissau, mensurado tanto em 

termos dos ODMs quanto em termos do IDH, não apresentou avanços ao longo do 

período considerado. A presente seção demonstrou que esse fato pode ser observado, 

também, nos documentos oficiais do governo guineense sobre desenvolvimento – 

DENARPs I e II. Nesse contexto, a terceira seção trata da forma de atuação da PBC no 

país, de forma a evidenciar a forma pela qual as iniciativas dessa Comissão buscaram 

tratar as carências de desenvolvimento presentes na Guiné-Bissau, entre 2007 e 2014. 

 

4 A PBC E O DESENVOLVIMENTO NA GUINÉ-BISSAU: UMA ATUAÇÃO 

DISTANTE 

A presente seção tem o objetivo de compreender as iniciativas adotadas pela 

PBC com relação ao contexto do desenvolvimento na Guiné-Bissau, no período 

compreendido entre 2007 e 2014. Assim, o estudo sobre desenvolvimento analisa os 

documentos produzidos pela PBC e pelo Fundo para a Construção da Paz (PBF), com 

vistas a compreender: (a) em que medida houve a operacionalização de iniciativas que 

podem ser enquadradas no paradigma de construção da paz democrática e liberal; (b) 

em que medida a PBC buscou se aproximar da realidade local com vistas à promoção 

do desenvolvimento.  

A presente seção argumenta que a presunção da PBC de universalidade da 

construção da paz liberal produziu um distanciamento dessa Comissão com relação às 

necessidades de desenvolvimento da ampla maioria da sociedade guineense. Para tanto, 

a análise é estruturada em dois conjuntos de dados, a saber, o conjunto de projetos do 

Fundo para a Construção da Paz e o conjunto de documentos oficiais da PBC. 

No que se refere ao primeiro conjunto de dados, apenas quatro dos 18 projetos 

implementados entre 2007 e 2014 na Guiné-Bissau pelo PBF referiram-se a temas 

sociais e econômicos. Embora o valor total desses projetos corresponda a 35% do 

orçamento total destinado pelo PBF à Guiné-Bissau, entre 2007 e 2014, esse valor é 

significativamente inferior ao montante destinado aos demais temas, quando se 

considera a centralidade do desenvolvimento para a construção da paz:  

  



 

GRÁFICO 3: ORÇAMENTO DO PBF PARA PROJETOS NA GUINÉ-BISSAU, NO 

PERÍODO DE 2007 A 2014 

 

 

Fonte: Organizado pela Autora com base em MPTF (2015) 

 

Em particular, a TABELA 3 organiza os projetos coordenados pelo PBF no 

âmbito do desenvolvimento da Guiné-Bissau: 

 
TABELA 3: PROJETOS DO PBF PARA A GUINÉ-BISSAU RELACIONADOS AO 

DESENVOLVIMENTO (2007-2014) 

 

Início Nome do Projeto Referência 
Duração 

(meses) 

Orçamento 

(US$) 
Gastos (US$) 

Gastos/ 

Orçamento 

(%) 

dez/08 
Treinamento e Emprego 

de Jovens Profissionais 

PBF/GNB/D-1 

(2008) 
13 1.500.000,00 1.500.000,00 100% 

jan/12 a 

abr/12 

Apoio à criação de 

empregos e de renda na 
Guiné-Bissau1 

PBF/GNB/D-2 

(2012) 
3 5.000.000,00 543.553,03 11% 

mar/12 – 
em curso 

Impacto Multinível para 

Empoderamento 
Econômico das Mulheres 

na Guiné-Bissau  

PBF/IRF-50 
(2015) 

35 1.000.000,00 430.245,90 43% 

dez/13 a 

mar/15 

Empregos para jovens e 

mulheres período pós-
eleições na Guiné-Bissau  

PBF/IRF-76 

(2013) 15 1.885.120,00 1.592.988,42 85% 

Total 9.385.120,00 4.066.787,35 59% 

 

Legenda: 1 Projeto interrompido com o golpe militar de 12 de Abril de 2012 

Fonte: Tabela organizada pela autora, com base em dados disponíveis em MPTF (2015) 

 

Enquanto a avaliação do projeto “Treinamento e Emprego de Jovens 

Profissionais” PBF/GNB/D-1 (2008) proporcionou a criação de cerca de 400 empregos 

no país (PBF/IRF-76, 2013), o segundo e o terceiro projetos foram interrompidos pelo 

golpe militar de 2012. O quarto projeto, “Treinamento e Emprego de Jovens 

Profissionais” (PBF/GNB/D-1, 2008; 2011), por sua vez, foi finalizado; no entanto, seu 

Política; 15%

Desenvolvimento; 

35%

Segurança, 50%

Orçamento para Projetos 2007-2014:

US$ 27,1 milhões



relatório de avaliação final destacou que: “os apoios em matéria da melhoria da oferta 

de formação não foram pertinentes, pois mostraram-se muito clássicos e não 

contemplaram as necessidades do mercado e nem dos demandantes de emprego” 

(PBF/GNB/D-1, 2011, p. 7). Assim, as avaliações dos projetos financiados com 

recursos do Fundo para a Construção da Paz no âmbito do desenvolvimento 

evidenciaram que três dos quatro projetos foram prejudicados tanto em razão do golpe 

militar de 2012 - no qual a PBC teve uma escassa margem de atuação no sentido de 

apoiar o diálogo entre as partes rivais - quanto em razão de falhas em buscar uma 

compreensão mais aprofundada dos problemas locais. Assim, as falhas da PBC em 

buscar uma maior aproximação com a realidade local, buscando o entendimento das 

necessidades dessa sociedade, foram verificadas nesses projetos.  

No que concerne aos documentos da PBC analisados no estudo de caso, foram 

identificados, entre 2007 e 2014, dois tipos distintos de documentos: (1) documentos 

descritivos e; (2) documentos propositivos. Por um lado, os documentos descritivos 

sobre o desenvolvimento centraram-se em relatar o contexto social e econômico vivido 

pelo país. Alguns exemplos de documentos que contêm descrições sobre o contexto de 

desenvolvimento da Guiné-Bissau para períodos diversos podem ser obtidos em: (a) 

Nota de Contexto sobre a situação da Guiné-Bissau de 19 de Março de 2008 

(PBC/2/GNB/5, 2008); (b) Mapeamento dos Recursos e Lacunas para a Construção da 

Paz na Guiné-Bissau (PBSO, 2008; PBSO, 2008b); (c) Nota de Contexto sobre a 

Economia e Reforma da Administração Pública (CSC, 2008b).  

Por outro lado, os documentos considerados propositivos foram aqueles em que 

houve o relato de, no mínimo, uma iniciativa concreta ou proposta de iniciativa da PBC 

na área social e/ou econômica do país. Com base nessa categorização, a Tabela 4 

esquematiza os documentos da PBC nos quais houve menções propositivas com relação 

ao contexto econômico e social, e o tipo de ação empreendida pela PBC face a cada 

contexto: 

  



 
TABELA 4: ATUAÇÃO DA PBC NO TEMA DO DESENVOLVIMENTO DA GUINÉ-BISSAU 

 
Data Nome do Documento Objetivos das Ações 

02/10/2008 

“Quadro Estratégico de 

2008” (PBC/3/GNB/3, 

2008) 

Proposição de estratégia: estabelece as prioridades para a construção da 

paz na Guiné-Bissau e propõe um plano de engajamento da PBC que 

inclui ações nos âmbitos social e econômico. 

09/02/2009 

Relatório de Progresso 

do Quadro Estratégico 

para a Construção da Paz 

(PBC/4/GNB/1/add.1, 

2009) 

Mobilização de recursos: relata que a PBC advogou recursos perante o 

Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento para melhorias 

no setor de energia na Guiné-Bissau (PBC/4/GNB/1/add.1, 2009, p. 4) 

Proposição de estratégia:  

 No plano econômico, a PBC propõe: (1) mobilizar recursos para 

reabilitar o porto de Bissau, para melhorar a distribuição de energia e 

para apoiar as metas do governo de redução da pobreza e; (2) apoiar 

o governo na criação de um ambiente favorável ao setor privado 

(PBC/4/GNB/1/add.1, 2009, p. 14).   

 No plano social, a PBC propõe continuar apoiando o governo no 

tratamento dos “desafios dos setores sociais” (PBC/4/GNB/1/add.1, 

2009, p. 14).   

27/05/2013 

Relatório sobre a 

Presidência da 

Embaixadora Maria 

Luiza Ribeiro Viotti 

(VIOTTI, 2013)  

Mobilização de recursos: relata que a CSC-GB fez reunião com o FMI 

em novembro de 2010 com o objetivo de discutir a ajuda ao 

desenvolvimento para a Guiné-Bissau (VIOTTI, 2013, p. 5). Relata 

também que a Presidente da CSC-GB escreveu uma carta ao FMI 

solicitando que o pedido de alívio da dívida da Guiné-Bissau fosse 

considerado favoravelmente.11    

29/10/2014 

Relatório da Missão da 

PBC à Guiné-Bissau de 

29 a 30 de Outubro de 

2014 (CSC, 2014e) 

Proposição de estratégia: o Embaixador Antônio de Aguiar Patriota 

propõe que a atuação da PBC na Guiné-Bissau tivesse como um de seus 

focos melhorar a geração de renda por meio da gestão responsável de 

recursos naturais, com o apoio técnico de parceiros como a PNUD e o 

Banco Mundial (CSC, 2014e, p. 4)  

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

  

A Tabela 4 revela que a atuação da PBC com relação ao desenvolvimento da 

Guiné-Bissau pautou-se por duas características: (1) a proposição de estratégias de 

atuação genéricas e (2) poucos episódios em que houve a busca pela mobilização de 

recursos. A primeira característica, de proposição de estratégias genéricas, é 

evidenciada por meio de exemplos: (a) do Quadro Estratégico de 2008, segundo o qual 

o plano de ação da PBC contemplaria a “colmatação das lacunas na prestação de 

serviços sociais básicos” (PBC/3/GNB/3, 2008, p. 14-17) e; (b) na revisão do Quadro 

Estratégico de 2009, segundo o qual os “próximos passos da PBC” no âmbito social 

teriam o objetivo de “continuar apoiando o governo no tratamento dos ‘desafios dos 

setores sociais’” (PBC/4/GNB/1/add.1, 2010, p. 14). A segunda característica é, 

também, evidenciada na Tabela 4, que mostra a busca da PBC, em duas ocasiões, de 

mobilizar recursos para temas sociais e econômicos da Guiné-Bissau (PBC/4/GNB/1, 

2009, p. 4; VIOTTI, 2013, p. 5). No entanto, essa mobilização revelou-se escassa, na 

medida em que houve pouca ênfase na busca de recursos que melhorassem as condições 

                                                 
11 O país atingiu os requisitos para entrada no programa de Alívio da Dívida a Países Pobres do FMI e do 

Banco Mundial em dezembro de 2010, e, em consequência, teve o perdão de 90% de sua dívida com 

credores internacionais (VIOTTI, 2013, p. 5-6). 



de vida da população guineense. Nesse contexto, a PBC não contemplou iniciativas 

voltadas à melhoria de projetos específicos nas áreas da saúde, da educação e do acesso 

a serviços de água e de saneamento básico, os quais permitiriam a melhoria do cenário 

de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Essa atuação pouco expressiva da PBC não é 

condizente com os indicadores de desenvolvimento da Guiné-Bissau analisados na 

segunda seção, os quais demonstram o cenário de necessidades sociais generalizadas 

vivenciadas pelo país.  

Dessa forma, a presente seção evidenciou que, não obstante a PBC buscar a 

promoção da paz, suas iniciativas para a promoção do desenvolvimento mostraram-se 

escassas e revelaram pouca capacidade de aproximação da realidade local. Por isso, 

muito embora a compreensão, pela PBC, essa realidade não seja, por si só, suficiente 

para tratar o tema do desenvolvimento no país, essa compreensão constitui um esforço 

necessário para que essa Comissão possa desempenhar, futuramente, um papel relevante 

como real promotora da construção da paz na Guiné-Bissau. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O artigo evidenciou que, muito embora a Comissão para a Construção da Paz 

das Nações Unidas tenha como objetivo promover a construção da paz, esse objetivo 

viu-se minado, no caso da Guiné-Bissau, no que se refere ao tema do desenvolvimento. 

Conforme exposto na presente pesquisa, o desenvolvimento constitui pressuposto para a 

construção da paz, na medida em que permite o fortalecimento das estruturas 

necessárias à conformação de uma paz positiva (GALTUNG, 1969). As evidências 

trabalhadas na segunda seção reveleram, no entanto, que a PBC se distanciou do 

contexto de desenvolvimento vivido pelo país. Como visto, o diálogo entre a PBC e o 

contexto do desenvolvimento na Guiné-Bissau pautou-se pela superficialidade, na 

medida em que houve: (1) pouco aporte de recursos para o desenvolvimento, no 

contexto dos projetos do Fundo para a Construção da Paz e; (2) pouco diálogo com a 

realidade local, no sentido de aprofundar a compreensão das necessidades locais e das 

formas possíveis para o atendimento destas. Dessa forma, a pesquisa evidenciou que o 

contexto de gravidade social e econômica vivido pela Guiné-Bissau não foi alterado ao 

longo do período analisado, e que a PBC fez pouco para tentar mudar esse contexto.  

Dessa forma, ao adotar o paradigma de paz democrática e liberal como 

pressuposto universal, a PBC teve pouca aproximação com a realidade da sociedade 



guineense, entre 2007 e 2014. Esse fato revela que a Comissão deve realizar um esforço 

para ampliar seu diálogo e sua compreensão das dinâmicas locais, o que permitirá que a 

PBC possa tanto adotar uma nova postura no contexto do processo de construção da paz 

na Guiné-Bissau quanto, de maneira mais ampla, repensar seu papel em contextos pós-

conflito contemporâneos. 
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