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RESUMO 

 

A política externa brasileira para os países africanos ganhou um novo dinamismo no 

governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) com o estabelecimento da Cooperação Sul-

Sul com as nações africanas. Esta tese indaga: quais são os efeitos combinados das variáveis 

operantes no nível internacional e no nível doméstico da África do Sul, Nigéria, Angola e 

Cabo Verde, na predominância da cooperação mantida com o Brasil, durante o governo Lula 

(2003-2010)? As dimensões da cooperação são: humanitária, técnica, científica e tecnológica, 

econômica, financeira e política. A predominância refere-se à dimensão da cooperação mais 

praticada entre o Brasil com cada um dos países africanos selecionados. Após o exame da 

literatura especializada e de vários documentos sobre o tema, verificou-se que a combinação 

da posição desses países africanos, no nível sistêmico (middle power ou small power) com os 

seus respectivos regimes políticos (democracias e autocracias), informou a predominância da 

dimensão da cooperação realizada, assim como a credibilidade e a flexibilidade dos acordos. 

O fato de a África do Sul ser um middle power e democracia permitiu o estabelecimento de 

cooperação política e a manutenção de acordos mais críveis e menos flexíveis com o Brasil. A 

caracterização da Nigéria como middle power e autocracia possibilitou a realização de 

cooperação econômica e a manutenção de acordos mais flexíveis e menos críveis com o 

Brasil. Cabo Verde foi considerado um small power e democracia, o que proporcionou a 

predominância de cooperação técnica e a garantia de acordos mais críveis e menos flexíveis. 

Por fim, Angola, sendo um small power e autocracia, favoreceu o predomínio de cooperação 

financeira e estabelecimento de acordos mais flexíveis e menos críveis. 

 

Palavras-Chave: Autocracia. Brasil. Cooperação Sul-Sul. Democracia. Middle Power. Países 

Africanos. Small Power.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Brazilian foreign policy towards the African countries gained a new dynamism in the 

government Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) with the establishment of the South-South 

Cooperation with the African nations. This thesis inquire: what are the combined effects of 

the variables operating at the international and domestic level in South Africa, Nigeria, 

Angola and Cape Verde on the predominance of cooperation maintained with Brazil during 

the Lula government (2003-2010)? The dimensions of the cooperation are humanitarian, 

technical, scientific and technological, economic, financial and political. The predominance 

refers to the dimension of cooperation most practiced between Brazil and each of the selected 

African countries. After examining the specialized literature and various documents on the 

subject, it was concluded that the combination of the position of these African countries at the 

systemic level (middle power or small power) with their respective political regimes 

(democracies and autocracies) informed the predominance of cooperation received, as well as 

the credibility and flexibility of the agreements. The fact that South Africa is a middle power 

and democracy has allowed for the establishment of political cooperation and the maintenance 

of more credible and less flexible agreements with Brazil. The characterization of Nigeria as 

middle power and autocracy enabled the realization of economic cooperation and the 

maintenance of more flexible and less credible agreements with Brazil. Cabo Verde was 

considered a small power and a democracy which provided the predominance of technical 

cooperation and the guarantee of more credible and less flexible agreements. Finally, Angola 

being a small power and autocracy favored the predominance of financial cooperation and the 

establishment of more flexible and less credible agreements. 

 

Key-words: African Countries. Autocracy. Brazil. Democracy. Middle Power. Small Power. 

South-South Cooperation. 
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INTRODUÇÃO  

 

Quais são os efeitos combinados das variáveis operantes no nível internacional e no 

nível doméstico da África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde, na predominância da 

cooperação mantida com o Brasil, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010)? 

Quando se fala de predominância, refere-se à dimensão da cooperação mais praticada entre o 

Brasil e cada um dos países africanos selecionados. O pressuposto inicial é que a dimensão 

predominante seja informada pela posição do país no nível sistêmico, isto é, se os países 

selecionados pertencem à categoria middle ou small powers
1
, e pelo seu tipo de regime 

político doméstico, se democracia ou autocracia. Há um conjunto de trabalhos, analisado mais 

à frente, que aponta como a caracterização combinada dessas variáveis pode influenciar a 

cooperação entre países.  

A pergunta desta tese originou-se a partir da pouca problematização do que seja a 

“política africana
2
” do Brasil, formulada no âmbito da Política Externa Independente-PEI 

(1961-1964). Embora a “política africana” passe a ocupar um lugar especial e distinto na 

Política Externa Brasileira (SARAIVA, 1993), vindo a ser amplamente analisada (SARAIVA, 

1996; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA; LESSA, 2006; RIBEIRO, 2007; PENNA FILHO; 

LESSA, 2007; VISENTINI; PEREIRA, 2008; SARAIVA, 2011), ela possui uma 

singularidade, comparativamente aos demais recortes da política externa brasileira: apresenta, 

em si, uma dimensão continental. Por se tratar de um termo amplo, tende a produzir 

considerações equivocadas, tomando, sob o guarda-chuva “política africana”, como 

invariáveis, as relações mantidas entre o Brasil e os diferentes países que compõem o 

complexo continente africano.  

Esta tese considera que as relações entre o Brasil e os países da África variam. Nesse 

contexto, ao invés de se concentrar na “política africana” tomada como uniforme, a tese 

examina a política externa brasileira para determinados países da África, por meio da 

mobilização de variáveis para uma análise comparativa. Dessa forma, o trabalho se concentra 

no subcampo Política Externa Comparada ou da Análise da Política Externa das Relações 

                                            
1
 Ao longo do texto, pode-se deparar com traduções livres de middle powers em potências médias, e de small 

powers, em países pequenos.  
2
 Desconhece-se trabalhos da política externa brasileira que mencionam, por exemplo, “política asiática do 

Brasil” ou “política europeia do Brasil”. Entretanto, existe e estuda-se uma “política africana” do Brasil, e isso 

não é uma excepcionalidade brasileira. Fala-se também de uma “política africana” da China (SUN, 2014; 

AYODELE; SOTOLA, 2014) ou “política africana da Índia” (BERI, 2003; JAGTIANI, 2012). 
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Internacionais, parametrizado pela delimitação no objeto de estudo e pelas variáveis 

(independentes e dependentes) que interessam a este trabalho. 

A tentativa é lançar luz sobre a Cooperação Sul-Sul (CSS) brasileira com os países 

africanos, para além da dimensão técnica – tomada por uma parte considerável da literatura 

especializada como termos sinônimos. Além dessa dimensão citada, sabe-se que, durante o 

governo Lula, o Brasil manteve cooperação nas dimensões econômica, financeira, política e 

ajuda humanitária, com diversos países africanos. Isso, de antemão, exige ajustes na definição 

do conceito de CSS e na própria ideia da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

(CID), cujo desafio visa incorporar as demais dimensões e entender o conceito como um 

processo que envolve desenvolvimento de ações, investimentos e articulações entre os países.  

O argumento norteador do problema de pesquisa parte de trabalhos acadêmicos, que 

apontam ajustes
3
 na política externa brasileira, durante o governo Lula, ao definir e explorar a 

CSS como uma nova perspectiva das relações externas brasileiras (LIMA, 2005; OLIVEIRA 

et al. 2006; HIRST, 2012; LEITE et al. 2015; ABDENUR; RAMPINI, 2015).  

Existem vários trabalhos (ALMEIDA, 2004; VISENTINI, 2005; CARDOZO; 

MYAMOTO, 2006; RIBEIRO, 2009; COSTA, 2011; MENDONÇA JÚNIOR, 2013) que 

concentraram suas análises sobre a Cooperação Sul-Sul nas mudanças entre governos 

brasileiros, sobretudo entre o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e o governo 

Lula. Apontando que o governo Lula conferiu maior destaque aos países africanos. 

Entretanto, é possível encontrar variação, mesmo que sutil, entre o primeiro e o segundo 

mandatos desse governo. No segundo mandato, “a diplomacia brasileira acirrou os esforços 

de projeção do país como global player, buscando um multilateralismo universalista e sempre 

se orientando para uma revisão das instituições internacionais” (SARAIVA, 2013, p. 73). 

No governo Lula, construiu-se uma relação estratégica com as potências médias e 

países em desenvolvimento, cujo objetivo, no plano político, era reforçar os espaços de 

negociações multilaterais e, no plano econômico, fortificar e diversificar parcerias que 

auxiliassem no crescimento econômico e no desenvolvimento nacional (AYLLÓN, 2012). 

                                            
3
 Para Hermann (1990), a política externa pode apresentar quatro níveis graduados de mudança: (1) mudança de 

ajuste, (2) mudança de programa, (3) mudança de problema/objetivo e (4) mudança na orientação internacional. 

Essas mudanças ocorrem, em decorrência de quatro agentes: líder condutor, apoio burocrático, reestruturação 

interna e choques externos. Esta tese considera que, embora o governo Lula dinamizasse as relações com os 

países africanos, essas relações se caracterizaram por ajustes (adjustment changes) no marco consensual da 

continuidade na Política Externa Brasileira. De acordo com Hermann (1990), no que se refere ao adjustment 

changes “as mudanças ocorrem no nível de esforços (maiores ou menores) e/ou no escopo de recipientes (tais 

como refinamento na categoria dos objetivos). O que é feito, como é feito, e o propósito para o qual é feito 

permanecem inalterados” (HERMANN, 1990, p. 5).  
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Portanto, os investimentos diplomáticos traduziram-se em ganhos qualitativos, que auxiliaram 

na inserção do Brasil no sistema internacional, possibilitando-lhe ocupar direções de espaços 

multilaterais importantes, como a Organização Mundial do Comércio e a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.  

A CSS foi também vista como um instrumento de auxílio ao desenvolvimento das 

nações pobres e em desenvolvimento do mundo, notadamente as africanas, por meio da 

transferência de conhecimentos e tecnologias, Investimentos Externos Diretos (IED), ofertas 

de linhas de crédito e promoção comercial (LEITE, 2011; CABRAL, 2011; GOULART, 

2014; MILANI; CARVALHO, 2013; MILANI et al. 2014). Na verdade, os expressivos 

investimentos diplomáticos e financeiros endereçados aos países africanos, levaram vários 

pesquisadores (SARAIVA, 2002; OLIVEIRA; LESSA, 2006; PENNA FILHO; LESSA, 

2007; RIBEIRO, 2007; VISENTINI; PEREIRA, 2008) a afirmar que o governo Lula 

redefiniu a “política africana” do Brasil.  

A dimensão técnica da CSS foi destaque nas relações entre o Brasil e os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP
4
), que passaram a corresponder a 55% do 

total de volume de recursos financeiros e de projetos, desta dimensão, destinados ao 

continente (ABC, 2010). Não obstante, esse destaque vale assinalar que, ao longo do governo 

Lula, diversificaram-se parceiros de cooperação técnica, totalizando 42 países africanos 

(ABC, 2010). Dentre os países, Cabo Verde foi o que mais realizou acordos bilaterais e 

diversificou áreas de cooperação (ABC, 2010; IPEA; ABC, 2010; BRUN, 2016).  

Nesse âmbito, não se pode obliterar a importância de Moçambique. Porém, a maioria 

dos projetos, na área agrícola, por exemplo, foi trilateral [Projeto de Melhoria de Capacidade 

de Pesquisa e de Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Agricultura no 

corredor de Nacala-Moçambique (PROSAVANA) - parceria entre Brasil-Japão-Moçambique 

e o Programa Mais Alimentos África (linhas de crédito para modernizar a agricultura familiar 

nos países africanos)]. Soma-se a esses, o Projeto Cotton-4, para apoiar o desenvolvimento da 

cotonicultura no Benim, Burkina Faso, Chade e Mali. Aproveita-se esse ensejo, para informar 

que esta tese foca na CSS bilateral, ou seja, nas ações e nas atividades realizadas diretamente 

entre o Brasil com África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde 

 A CSS, entretanto, não se restringiu à dimensão técnica, ela abrangeu relações 

econômicas e financeiras, como forma de dinamizar o comércio brasileiro e promover a 

                                            
4
 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe.  
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internacionalização das empresas do país. Nesse contexto, a Nigéria foi vista, a partir da 

década de 1960, como um parceiro estratégico e um dos mais importantes vetores da 

expansão comercial do Brasil no continente (SARAIVA, 1996; RIBEIRO, 2007; WORLD 

BANK; IPEA, 2011). Tornando-se, assim, um potencial parceiro na aproximação comercial e 

política das regiões da América do Sul e da África, por meio da Cúpula América do Sul-

África (PAUTASSO; ALBANOS, 2012).  

De acordo com Amado Cervo (2008), o governo Lula é caracterizado pelo paradigma 

logístico
5
, uma estratégia em que as instituições específicas do Estado assessoram a 

sociedade-empresária nas suas ações externas. Dessa forma, a CSS foi desenhada como uma 

plataforma para auxiliar a internacionalização das empresas brasileiras na África, por meio da 

cooperação financeira (Investimento Externo Direto, linhas de crédito e internacionalização 

de empresas). O aumento da presença das empresas brasileiras nos mercados africanos 

durante o período, confirma o fato. Especialmente em Angola, que se constitui como o maior 

beneficiário das linhas de crédito e o principal destino das empresas brasileiras no continente 

(RIBEIRO, 2007; CABRAL, 2011; WORLD BANK; IPEA, 2011; VISENTINI, 2015). 

 Por fim, a CSS foi vista como um mecanismo de articulações políticas, para que o 

Brasil ocupasse cargos importantes nas instituições multilaterais, formasse coalizões em áreas 

de interesse da sua política externa e demandasse reformas na ordem internacional vigente, 

em articulação com países africanos. Sobretudo, com países influentes nas dinâmicas 

regionais africanas, como a África do Sul, que pertence a grupos que representam países 

estratégicos na ordem econômica e política internacional, tais como G20 (2003), IBAS 

(2003), BASIC (2009) e BRICS (2011). 

Se isso tipifica as dimensões da cooperação bilateral entre o Brasil e os países 

africanos (Cabo Verde - técnica, Nigéria - econômica, Angola - financeira, África do Sul - 

política), vale a pena, então, questionar quais são e como as variáveis explicativas nos níveis 

internacional e doméstico desses países informaram o predomínio da dimensão mantida com 

o Brasil. 

A análise sobre os resultados da política externa brasileira para os países africanos é 

vista, na maioria das vezes, pelo prisma de limitações e constrangimentos internos brasileiros. 

Ou seja, quando se fala da cooperação, poucos apontamentos são direcionados às condições 

                                            
5
 De acordo com o autor, a inserção internacional do Brasil foi pautada por quatro paradigmas: o liberal-

conservador (1810-1930), o Estado desenvolvimentista (1930-1989), o Estado normal (1990-2002) e o Estado 

logístico (2002-). Entretanto, Cervo e Lessa (2014) afirmam que, no governo Dilma Rousseff (2011-2014), há 

um declínio na inserção internacional do Brasil.  
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específicas dos países africanos e como elas podem afetar a manutenção da cooperação. Esta 

tese não questiona o padrão de cooperação que o Brasil mantém com um país africano 

considerado autocrático ou democrático, small ou middle power. Todavia, se concentra em 

explorar qual é a natureza da cooperação e por que ela varia a depender da combinação de 

fatores domésticos e sistêmicos dos países africanos. São indagações cujas respostas 

extrapolam a ideia de business is business, de cooperação solidária, ou de que o país deva 

cooperar somente com democracias africanas. 

Este trabalho fundamentou-se em revisão bibliográfica e documental sobre o tema, 

optando por uma bibliografia eclética, que mobiliza autores de diversos países africanos, do 

Brasil e de outros países do mundo. Com isso, visa respaldar a diversidade bibliográfica de 

países africanos, sobre os mesmos assuntos discutidos nas academias de outros países do 

mundo.  

O trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata do 

modelo analítico, que apresenta os principais conceitos desta tese, mediante seus autores e 

suas abordagens teóricas. A identificação e a definição desses conceitos são importantes para 

gerar a hipótese que será submetida a teste empírico, em seu respectivo capítulo. O segundo 

capítulo caracteriza e analisa a África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde, mediante as 

variáveis explicativas: regime político (democracia e autocracia) e posição no sistema 

internacional (middle e small powers). Tal capítulo inicia-se com desafios e contribuições 

teóricas, que as realidades dos países africanos podem apresentar à área da Ciência Política e 

das Relações Internacionais.  

O terceiro capítulo foca na variável dependente (dimensão da cooperação) e apresenta 

os dados sobre a CSS entre o Brasil e os quatro países investigados, descrevendo as 

dimensões da cooperação brasileira com os referidos países e classificando-os em cada 

dimensão. Finalizando, o quarto capítulo realiza os testes de hipóteses relativos à dimensão 

predominante; credibilidade e flexibilidade dos acordos e da cooperação; às articulações 

políticas entre o Brasil e os países africanos. Na conclusão, encontram-se os rendimentos 

analíticos e teóricos do trabalho e o resumo da cooperação entre o Brasil e os quatro países 

africanos selecionados.  
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1 ANÁLISE DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: A INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS 

INTERNACIONAL E DOMÉSTICO 

 Desde a década de 1970, a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento ganhou 

novo dinamismo com o forjamento da CSS, que passa a questionar o padrão de relação 

assimétrica dos países do Norte com os do Sul, propondo o termo “cooperação”, para 

simbolizar a ideia de relações simétricas e mutuamente benéficas entre os países do Sul. Nesta 

tese, usam-se os seguintes termos, “Ajuda Norte-Sul”, para tratar das relações dos países do 

Norte com os países do Sul e “Cooperação Sul-Sul”, para designar as relações entre os países 

do Sul. Apesar da diferença semântica e discursiva em torno desses termos, ambos são vistos 

como instrumentos da política externa de seus respectivos Estados. Para isso, importa 

considerar o Estado de maneira universal, como um ator racional, cujas ações externas 

conservam decisões, preferências e interesses dos diversos atores domésticos.  

Tendo como objeto de estudo a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, no 

marco da CSS bilateral (entre o Brasil e os países africanos), durante o governo Lula (2003-

2010), este capítulo procura, na primeira seção, definir os conceitos centrais do objeto: 

Cooperação Internacional (KEOHANE, 1984), Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento e a CSS (ECOSOC, 2009; AYLLÓN, 2011). Em seguida, postula-se que a 

cooperação internacional é um fenômeno complexo, podendo ser analisada a partir dos níveis 

internacional e doméstico, de maneira combinada. Para tal, busca-se compreender como a 

caracterização dos países, nesses níveis, influencia o fenômeno, considerando a identificação 

das categorias analíticas, tais como: o sistema internacional e o regime político doméstico. 

 

1.1 Cooperação Internacional  

 

As principais teorias
6
 das relações internacionais identificam o Estado, no sentido 

weberiano, como a unidade básica de análise e o ator principal no ambiente internacional. De 

acordo com Weber (2003), “o Estado é comunidade humana que pretende o monopólio do uso 

legítimo da força física dentro de um determinado território” (WEBER, 2003, p. 56).  

O autor incorpora ao conceito, a política como “o conjunto de esforços feitos com 

vistas a participar do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no 

interior de um único Estado” (WEBER, 2003, p. 56). No que concerne ao poder entre 

                                            
6
 Realismo, Neorrealismo, Liberalismo, Neoliberalismo, Marxismo.  



20 
 

Estados, a política externa surge como a ponte que conecta o nível doméstico e o 

internacional. A política externa é, destarte, definida como “soma das relações externas 

oficiais conduzidas por um ator independente (Estado) nas relações internacionais” (HILL, 

2003, p. 3, tradução nossa)
7
, considerando que o ambiente internacional é anárquico, marcado 

pela ausência de uma instância que detenha o monopólio da força física (ARON, 1972).  

 A anarquia é uma característica constante do sistema internacional, ao passo que as 

interações entre os atores variam por tema e por tempo (AXELROD; KEOHANE, 1985), 

implicando em intenções conscientes e coordenadas (HILL, 2003). Na verdade, a lógica 

interna desse processo faz referência à teoria dos jogos (Dilema do Prisioneiro), ao apontar 

que a busca incessante do autointeresse pode ser desastrosa. Nesse viés, a cooperação se 

apresenta como uma estratégia racional (AXELROD; KEOHANE, 1985) para o ambiente 

atual, marcado por interdependência complexa, em que o ganho de um Estado é resultado da 

combinação de suas escolhas e das escolhas realizadas por outro Estado. A cooperação exige 

movimentos precisos (KEOHANE; NYE, 1977). 

Para evitar consequências negativas para outro Estado, as decisões de cada um 

precisam ser coordenadas. O conflito surgirá e faz parte da própria coerência interna da 

cooperação, que não pressupõe uma situação de harmonia, mas sim, presença de interesses 

complementares, como condição necessária (AXELROD, 2010). Assim sendo, a cooperação 

internacional acontece quando os atores modelam sua conduta de acordo com as verdadeiras 

preferências ou aquelas esperadas de outros, no que se chama “processo de coordenação de 

políticas” (KEOHANE, 1984). De maneira formal, ocorre quando “as políticas atualmente 

seguidas por um governo são vistas pelos seus parceiros como facilitadores de seus próprios 

objetivos, como o resultado de um processo de coordenação de políticas” (KEOHANE, 1984, 

p. 51-52, tradução nossa).
8
 

A proposta conceitual de Keohane foi forjada doravante evidências de relações entre 

países industrializados que “apresentam interesses comuns” (KEOHANE, 1984). De modo 

que encontra limites e apresenta lacunas em explicar as complexas relações entre os países do 

Sul, heterogêneos em termos econômicos, sociais, políticos e culturais (LEITE, 2012). Some-

se a isso, o fato de o referido conceito não apresentar uma dimensão operacional, como por 

exemplo, a definida pela cooperação técnica, científica e tecnológica, no âmbito da CSS.  

                                            
7
 The sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international 

relations. 
8
 To summarize more formally, intergovernmental cooperation takes place when the policies actually followed 

by one government are regarded by its partners as facilitating realization of their own objectives, as the result of 

a process of policy coordination. 
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Pode-se extrair, todavia, elementos importantes desse conceito, que constituirão 

subsídios para entender a cooperação entre países do Sul, tais como: “ajustes de preferência”, 

“interesses complementares” e “coordenação de políticas”. Ademais, elementos (sensibilidade 

e vulnerabilidade)
9
 da interdependência complexa são relevantes para entender a inserção de 

small powers no sistema internacional. A demarcação entre eles assinala para a capacidade de 

respostas internas de diferentes categorias de países, diante dos constrangimentos advindos do 

ambiente internacional. 

Na falta de respostas internas, alguns países acionam a cooperação internacional, 

como forma de responder aos desafios internos. Outros países se articulam com seus pares e 

com os demais países para uma inserção mais robusta no sistema internacional. 

Independentemente da estratégia, o objetivo final é o desenvolvimento de suas capacidades e 

ações que lhes deixam menos vulneráveis de fatores sistêmicos e de escassez de soluções 

domésticas. 

 

1.2 Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) 

 

Antes da definição da CID, torna-se importante conceituar o termo “desenvolvimento”. O 

termo esteve predominantemente ligado à visão economicista mensurado pelas variáveis: 

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB). No entanto, cada país, possui 

uma realidade socioeconômica e um leque de condições materiais e imateriais, que não é 

captado pelas variáveis contábeis formais. Por exemplo, quando se mensura as economias 

periféricas, substantivamente caracterizadas por trocas informais. Características como 

produção e renda são, culturalmente, mais específicas que universais (PEET; HARTWICK, 

2009). Contudo, defini-lo não pressupõe ignorar aspectos econômicos, mas englobá-los, 

percebendo o desenvolvimento como um processo complexo que deve considerar as 

condições sociais, culturais, políticas e institucionais de um país (ALONSO, 2001).  

Especialistas como Mahbub ul Haq e Amartya Sen, passaram a pensar o desenvolvimento 

como um processo de ampliação das capacidades, isto é, expansão das reais liberdades que as 

pessoas desejam. Nessa expansão, as pessoas se sentiriam socialmente completas, “exercendo 

nossas próprias vontades, interagindo e influenciando o mundo em que vivemos” (SEN, 1999, 

                                            
9
 A sensibilidade representa “responsabilidade para efeitos caros, impostos por eventos externos, antes de as 

políticas serem alteradas para tentar mudar a situação”. A vulnerabilidade pode ser definida como 

“responsabilidade de um ator de sofrer custos impostos por eventos externos, mesmo depois das políticas serem 

alteradas” (KEOHANE; NYE, 1977, p. 11).  
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p. 15, tradução nossa).
10

 De modo que abrange facilidades para a educação, saúde, direitos 

políticos e civis, e a remoção das principais fontes de falta de liberdade, essencialmente a 

pobreza (SEN, 1999). Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento passou a contemplar a 

emancipação humana em dois sentidos. Primeiro, a libertação das vicissitudes da natureza, 

por meio de maior compreensão dos processos da terra. Segundo, a autoemancipação no 

controle das relações sociais e controle consciente e democrático sobre a produção da 

personalidade humana (PEET; HARTWICK, 2009).  

Uma vez que o beneficiário máximo do desenvolvimento é o homem, ciente que suas 

demandas e necessidades estão em constante transformação, o desenvolvimento, 

organicamente, reproduz essa busca incessante em torno de melhoria. Cada geração ou povo 

acrescenta uma dimensão ao processo do desenvolvimento. Isso tende a refletir no conceito 

que se apresenta de maneira aberta e pouco consensual. Logo, há uma contaminação nos 

demais conceitos que carregam o termo desenvolvimento. Como é o caso da Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento, que também “não possui validade para todo tempo e 

lugar” (AYLLÓN, 2006, p. 9). 

O que se testemunhou, ao longo do tempo, foi a sobreposição de modelos e noções de 

desenvolvimento, impostos pelo poder, ou assimilados como a solução para questões 

específicas (TUCKER,1999). Destarte, a obtenção de um conceito satisfatório da CID exige 

enquadrar o Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento (SICD), no âmbito 

das relações internacionais contemporâneas (AYLLÓN, 2006).  

Para tal, interessa acompanhar o percurso - de acordo com o Quadro 1 - da propagação 

do desenvolvimento dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos
11

. O marco temporal 

do pós Segunda Guerra Mundial (1945), sublinha as críticas e os ajustes realizados no tema, 

ao ponto de se propor, no lugar do termo “ajuda”, “cooperação”, balizados por duas 

perspectivas, a Norte-Sul e a Sul-Sul, que não são necessariamente antagônicas.  

 

                                            
10

 Allow us to be fuller social person, exercising our own volitions and interacting with - and influencing - the 

world in which we live. 
11

 Vale apontar o lançamento do Programa Quatro Pontos, essencial para a orientação da política externa 

estadunidense pelo presidente dos Estados Unidos da América, Harry Truman (1945-1953), no seu segundo 

mandato (1949). O Ponto Quatro referia-se à Ajuda Externa. Tinha como objetivo ajudar as populações das áreas 

“subdesenvolvidas” do mundo a aumentar o padrão de vida, mediante a utilização eficiente de recursos materiais 

e humanos, por meio de assistência financeira e técnica. 
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Quadro 1 - Perspectivas Norte-Sul e Sul-Sul sobre o desenvolvimento internacional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Assim como a Ajuda Norte-Sul, a CSS faz parte da política externa dos países 

parceiros, o que torna necessário analisar e entender os seus interesses e incentivos 

(HUITRÓN-MORALES, 2016). Via CSS, há países que buscam projeção internacional, por 

meio de valores e ideologias compartilhados; que buscam abertura e expansão de mercados e 

recursos naturais e minerais; que almejam apoio para reforçar posições nos fóruns 

multilaterais e países que buscam influenciar a ordem internacional, adotando atitudes anti-

hegemônicas. Muitas vezes, há países que fazem uma combinação desses interesses 

(HUITRÓN-MORALES, 2016). 

Na perspectiva Sul-Sul, há uma subcategoria de países localizados no topo, que são 

considerados principais parceiros da cooperação, pela detenção de maiores recursos 

financeiros e conhecimentos técnicos e tecnológicos, comparativamente aos demais. Essa 

subcategoria anuncia que, entre os países do Sul, as relações não são necessariamente iguais. 

Em parte, pela própria capacidade e montante de recursos que cada um digita ao processo de 

cooperação (BRACHO, 2015). Entretanto, isso não trava a lógica da cooperação, na medida 

em que são identificados os “interesses complementares” e o que cada um tem a oferecer e 

receber nas ações cooperativas (CHATURVEDI; SINGH, 2014). 

A Resolução 1.383 (XVI) de 1959 das Organizações das Nações Unidas (ONU) 

questionou a apropriação do termo “cooperação”, como sinônimo de “Ajuda Externa” e de 

“Ajuda/Assistência Oficial para o Desenvolvimento (AOD)”, uma vez que a Ajuda Externa 

abarca a assistência militar, o que não contribui necessariamente para o desenvolvimento. A 

AOD, no que lhe concerne, enseja uma relação desigual (doador e receptor) e acarreta pesadas 

condicionalidades (RENGIFO, 1999; SÁNCHEZ, 2002). Já o termo “Cooperação para o 

Desenvolvimento”, sugere uma ideia de parceria entre países e apresenta o desenvolvimento 

como o seu objetivo principal (BREUNING, 2002; AYLLÓN, 2006). Na visão de países 
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como o Brasil, no processo de cooperação [técnica, científica e tecnológica], “ninguém sabe 

tanto que não tenha algo a aprender, nem tão pouco que não tenha algo a ensinar” (IPEA; 

ABC, 2010, p. 33). Entretanto, é preciso reconhecer que a terminologia serve também para 

acomodar percepções e expectativas (BREUNING, 2002). 

A partir de 1970, o modelo de desenvolvimento exportado pelos doadores do Norte 

(países da Europa e os Estados Unidos da América) começou a ser alvo tanto de críticas, 

como de reformas. Diante da diminuição dos recursos financeiros para ajuda e cooperação, 

posicionou-se o desenvolvimento à satisfação das necessidades básicas, questões de gênero, 

sustentabilidade e proteção dos direitos humanos, nos países que demandavam a cooperação 

(SATRUSTEGUI, 2013).  

Adotou-se o termo national ownership, como tentativa de passar para os países 

demandantes a responsabilidade de formular e tomar decisões a respeito das políticas
12

, 

mediante suas necessidades e compatibilidades com o contexto institucional doméstico e o 

aproveitamento dos conhecimentos endógenos (BROWNE, 2002; CAMPOS, 2011; SOUZA, 

2014). Assim, destacou-se o “desenvolvimento de capacidades”. A capacidade foi enquadrada 

em dois sentidos, recursos humanos e funções organizacionais, em que ambos deveriam se 

processar mediante as condições dos países demandantes. A cooperação teria como objetivo 

reforçar as capacidades nacionais, tendo o país demandante a responsabilidade maior no 

processo, e o país parceiro, um papel de suporte (OCDE, 2008).  

Embora a CSS advogue a ausência de condicionalidades políticas, alguns países exigem 

do país demandante, a compra de seus produtos e materiais relacionados à cooperação. 

Ademais, o estabelecimento da cooperação cria expectativas de que Estados demandantes 

apoiem as ambições da política externa dos países parceiros (LENGYEL; MALACALZA, 

2011). 

 Essa é uma lógica patente na Ajuda Norte-Sul, que norteou um conjunto de trabalhos 

acadêmicos, cujo ponto de partida foi analisar a ajuda externa, na perspectiva dos países 

doadores, focando-se nos motivos estratégicos e comerciais (MORGENTHAU, 2003) e 

morais (LUMSDAINE, 1993; DEGNBOL-MARTINUSSEN, ENGBERG-PEDERSEN, 

2003), ou se concentrando na influência de forças domésticas tais como, ideias, instituições 

políticas e interesses na modelagem da ajuda externa (LANCASTER, 2007). Resta, contudo, 

                                            
12

 A autonomia dos países que solicitam a cooperação foi reforçada na Declaração de Paris sobre a efetividade da 

ajuda (2005) e na Agenda Accra para Ação (2008). Ambas apontam que os países demandantes passariam a 

exercer uma liderança efetiva sobre o desenvolvimento de suas políticas e estratégias, além de coordenar as 

ações de desenvolvimento. Ao passo que os países parceiros definiriam as suas ajudas e cooperações, mediante 

as estratégias de desenvolvimento, instituições e processos dos países demandantes (OCDE, 2008).  
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à perspectiva Sul-Sul, a realização de investimentos analíticos para visualizar a cooperação, 

na visão dos países demandantes, e confrontar esses princípios aos resultados das cooperações 

estabelecidas. 

Com a emergência da CSS, ocorreram ajustes no âmbito da CID. O próprio termo 

“desenvolvimento” teve uma leitura diferente, que afirma “o princípio da não interferência 

nos assuntos internos, igualdade entre os parceiros em desenvolvimento e respeito a sua 

independência, soberania nacional, diversidade cultural, identidade e conteúdo local” (OCDE, 

2008, p. 18, tradução nossa).
13

  

Embora sustentada na crença que o desenvolvimento se embasaria em um conjunto de 

benefícios mútuos, como alternativa de diminuição da desigualdade, impulsionada pela 

relação assimétrica Norte-Sul (MILANI, 2012; MAWDSLEY, 2012), a perspectiva Sul-Sul 

não se coroaria como um “véu de solidariedade”, ou se constituiria como uma mudança de 

paradigma. O importante, segundo Mawdsley, não é a distância entre as retóricas da política 

externa e a realidade da mesma, mas sim, como tais “retóricas servem para legitimar 

estratégias, e ao fazer isso, o que elas sinalizam e criam?”. Ademais, “o que esse repertório 

procura obscurecer?” (MAWDSLEY, 2012, p. 49). A resposta de Mawdsley indica que, como 

todo Estado, as projeções de autointeresse da elite nacional dos países do Sul modelam a 

tomada de decisão acerca da provisão da CSS, incluindo a escolha de beneficiários e as 

dimensões da cooperação. Portanto, países do Sul não estão imunes às oportunidades logradas 

pela cooperação, essencialmente para a realização de seus interesses domésticos (KRUEGER 

et al. 1989; ZIMMERMANN; SMITH, 2011; MAWDSLEY, 2012). 

Realmente, a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento continuou a ser vista 

como um processo constituído por “muitos atores, cada qual com seus próprios motivos, 

interesses, objetivos e estratégias” (DEGNBOL-MARTINUSSEN; ENGBERG-PEDERSEN, 

2003, p. 1). O Quadro 2 ilustra a complexidade do Sistema Internacional de Cooperação para 

o Desenvolvimento (SICD). 

 

 

 

 

 

                                            
13

 South-South co-operation on development aims to observe the principle of non-interference in internal affairs, 

equality among developing partners and respect for their independence, national sovereignty, cultural diversity 

and identity and local content. 
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Quadro 2 - Categorias analíticas da literatura sobre a Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ALONSO, 2001; BROWNE, 2002; CAMPOS, 

2011 e AYLLÓN, 2011.  

 

A perspectiva Sul-Sul transformou a cooperação em um fenômeno complexo, mediante o 

surgimento de mais dimensões, atores, temas, fontes de financiamento e a competição entre os 

países parceiros (MALACALZA, 2010, ZIMMERMANN; SMITTH, 2011; BRACHO, 

2015). Na verdade, a própria CSS se tornou a expressão máxima, a síntese das mudanças 

ocorridas no fenômeno, provocando modificações na natureza da cooperação, desencadeando 

debates políticos e acadêmicos e colocando desafios para o SICD (COMITÉ DE DIRECTION 

DE REALITY OF AID, 2010; CAMPOS, 2011; AYLLÓN, 2012; MILANI; CARVALHO, 

2013; MILANI et al. 2014). Assim sendo, a CSS apresenta uma tipologia que abrange 

dimensões econômica, financeira, técnica, científica e tecnológica, política e ajuda
14

 

humanitária.  

 

 

 

 

 

                                            
14

 A inclusão do termo “ajuda” aqui, tem outro significado, diferentemente daquela vigente na ajuda externa dos 

países do Norte aos países do Sul. Uma vez que um país afetado por algum tipo de catástrofe não consiga 

apresentar, naquele momento, condições estruturais e institucionais e contrapartidas para as ações externas 

recebidas, ele só consegue receber ajudas (humanitária, financeira, entre outras), que com o tempo podem lograr 

condições e autonomia para que o país se reestruture e estabeleça cooperação, nas suas diversas modalidades, 

com demais Estados.  

Tipo  Norte-Sul  

Sul-Sul  

Modalidade  Bilateral  

Trilateral/Triangular  

Multilateral  

Níveis  Regional  

Inter-regional 

Dimensões Humanitária Técnica Científica e tecnológica  Econômica  Financeira  Política  

Estrutura de 

Implementação  

Centralizada  

Descentralizada  

Atores  Estatais  

Não Estatais  

Recursos  Reembolsável  

Não reembolsável  

Condicionalidade Cooperação condicionada  

Cooperação não condicionada  
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1.3 A Cooperação Sul-Sul e suas dimensões  

 

Iniciar a análise identificando essas dimensões e, em seguida, relacioná-las com as áreas 

da cooperação, rende maiores ganhos analíticos. No domínio teórico informa que dimensões 

estruturantes, como a técnica, precedem dimensões mais complexas, como a científica e 

tecnológica. No domínio empírico informa que condições presentes nos países que demandam 

a cooperação interferem diretamente no desenvolvimento e no alcance das metas dos projetos.  

 Definir a “cooperação educacional” ou a “cooperação cultural”, sem vinculá-las a uma 

determinada dimensão, reproduz a tautologia (ex.: cooperação educacional seria uma 

cooperação na área de educação). Essa vinculação pode revelar, por exemplo, que se trata de 

uma cooperação na dimensão técnica na área de educação, ou uma cooperação científica e 

tecnológica na mesma área.  

Essa análise gera resultados diferentes. Considerando que a cooperação científica e 

tecnológica demanda maiores condições técnicas e tecnológicas é de se esperar que ela seja 

realizada entre países com grau de desenvolvimento setorial ou geral semelhante. A dimensão 

técnica pode ser mantida entre países com graus de desenvolvimento diferentes. Se assim for, 

a demarcação entre as dimensões assinala que a configuração de um determinado setor do 

país demandante interfere no êxito da cooperação. 

No seu sentido amplo, a CSS corresponde ao processo pelo qual dois ou mais países 

em desenvolvimento, por intermédio de esforços concertados, trocas de conhecimentos, 

habilidades, competências, recursos e técnicas, se unem para contribuir no desenvolvimento 

individual e coletivo (AYLLÓN, 2006). Também pode ser definida como:  

 

Doações e empréstimos concessionais (incluindo crédito às exportações), 

proporcionados por um país do Sul a outro, para financiar projetos, programas, 

cooperação técnica, alívios de dívida e assistência humanitária, e suas contribuições 

a instituições multilaterais e bancos regionais de desenvolvimento (ECOSOC, 2009, 

p. 11-12). 

 

Nessa perspectiva, a CSS pode ser desmembrada e apresentada como “um processo, 

instituições e acordos desenhados a promover a cooperação política, econômica e técnica, 

entre países em desenvolvimento na busca de objetivos comuns” (UNCTAD, 2010). Desse 

conceito, duas dimensões são ressaltadas:  

 

Uma dimensão política que contempla uma modalidade de cooperação entre países 

que querem reforçar suas relações bilaterais e coligar-se multilateralmente para 

ganhar poder negociador nos temas e agenda global. A outra dimensão mais técnica 
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em que dois ou mais países adquirem capacidades individuais e coletivas através de 

intercâmbios cooperativos em conhecimentos, tecnologia e know-how (AYLLÓN, 

2011, p. 274). 

 

 

As dimensões, detalhadas no Quadro 3, configuram-se como as potencialidades da CSS, 

que permitem pensá-la além da transferência de conhecimento e tecnologia. A Cooperação 

Sul-Sul pode ser pensada como uma forma de realizar investimentos financeiros, promoção 

comercial e plataforma para reforçar a capacidade de negociação e de participação política 

dos países nos espaços multilaterais e na agenda global (ALONSO, 2001; BROWNE, 2002; 

CAMPOS, 2011; AYLLÓN, 2011).  

 

Quadro 3 - Dimensões da Cooperação Sul-Sul elencadas pela literatura 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ALONSO, 2001; BROWNE, 2002; CAMPOS, 

2011 e AYLLÓN, 2011. 

 

1.3.1 Dimensão política  

 

Essa dimensão é vista “como um atributo que reforça laços políticos e sinergias Sul-

Sul” (HISRT, 2012, p. 17). Ela “oferece interessantes potencialidades como espaço de 

concertação de políticas entre países em desenvolvimento” (CAMPOS, 2011, p. 11); sendo a 

coordenação resultante de interesses materiais e da convergência de ideias e visões 

semelhantes sobre a agenda global. Por meio das coalizões e apoios, os países aumentam a 

margem de manobra e refinam o discurso e prioridades nos fóruns multilaterais. O objetivo é 

influenciar decisões, estruturas e as relações no sistema internacional, em defesa dos 

interesses de Estados membros (ARISTIZÁBAL, 2010; CAMPOS, 2011).  

As articulações conferem substratos para se pensar a influência e a participação das 

potências médias do Sul nas organizações e regimes internacionais. Na visão de Élodie Brun 

(2016, p. 346), esses apoios e coalizões fazem surgir uma “potência no plural”. Ou seja, 

diante da incapacidade de um país alterar sozinho um determinado jogo no tabuleiro 

Dimensões  Indicadores/critérios  

Política  Coalizão e apoio  

Econômica  Promoção comercial, liberalização do setor de exportação, integração econômica 

Financeira  Reembolsável  Linhas de financiamento, empréstimos concessionais, crédito à exportação 

Não reembolsável  Perdão de dívida, doações 

Humanitária  Ajuda alimentar, socorro/emergência 

Técnica  Ações formativas, treinamento, consultoria técnica, capacitação humana e 

institucional 

Científica e Tecnológica  Transferência e desenvolvimento de tecnologia, intercâmbio científico, ofertas de 

bolsas de estudo 
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internacional, mobilizam-se forças com demais países para influenciar a dinâmica e os 

resultados do jogo. Essa influência ficou mais patente a contar da crise financeira norte-

americana de 2008, com a formação de diversos grupos que representam os países em vários 

temas globais (PAYNE, 2010). 

Essa dimensão compreende um componente identitário, que esteve na mobilização dos 

países recém-descolonizados e outros ainda colonizados. Os países arquitetaram um 

posicionamento diferente diante da ordem internacional do período da Guerra Fria (1945-

1989), por intermédio do Movimento dos Não Alinhados. 

 O componente identitário ainda reverbera nos discursos de alguns países, como o 

Brasil, que se identifica na partilha de um passado colonial e histórico com países africanos 

(PALOP), justificando o fortalecimento da cooperação com essas nações.  

Pode-se sintetizar a cooperação política como um conjunto de esforços coordenados 

pelos países do Sul, a fim de realizar um determinado objetivo da política externa no nível 

bilateral e multilateral. A dimensão política apresenta uma natureza transformadora, porque 

logra capacidades para o desenvolvimento e reforço de princípios, normas, recursos técnicos e 

financeiros das demais dimensões.  

  

1.3.2 Dimensão econômica e financeira 

 

 A cooperação econômica visa patrocinar a capacidade produtiva do país demandante, 

ao corrigir a insuficiência estrutural das economias em desenvolvimento: propiciando a 

modernização das infraestruturas, estimulando a liberalização do setor de exportação, 

promovendo o comércio e desenvolvimento de serviços. Visa, também, fomentar a realização 

do comércio entre países parceiros (RENGIFO, 1999; AYLLÓN, 2006). Ao passo que a 

cooperação financeira engloba as transferências de recursos financeiros para os países em 

desenvolvimento, em forma de crédito ou doações, ou perdão da dívida externa (RENGIFO, 

1999; AYLLÓN, 2006). Quando essa é enquadrada como não reembolsável, é definida como: 

 

Conjunto de subvenções, investimentos financeiros a fundo perdido, doações 

(inclusive de bens necessários ao desenvolvimento), e créditos “concessionais” (em 

geral, de longo prazo, e com taxas de juros mais favoráveis), vinculados a programas 

e projetos de reformas macroeconômicas, estruturais ou setoriais para a 

implementação desses programas e projetos (IGLESIAS PUENTE, 2010, p. 60).  

 

 

Nessa dimensão, pode haver ajuda, em decorrência da fragilidade financeira em que se 

encontra um país. Em situação de crise, a “ajuda financeira abarca transferência de fundos 
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para apoiar a balança de pagamentos e fortalecer as reservas do país” (GÓMEZ-GALÁN; 

SANAHUJA, 1999, p. 28). 

 

1.3.3 Dimensão humanitária  

 

A ajuda humanitária abrange diversas facetas: “ajuda alimentar, socorro, proteção de 

direitos humanos, acompanhamento às vítimas, pressão política, denúncia, preparação, 

prevenção e mitigação de desastres naturais, epidemias, conflitos armados e guerras” 

(AYLLÓN, 2006, p. 8). Trata-se de “um instrumento de curto prazo, que tem como objetivo a 

preservação da vida e o alívio do sofrimento de populações que se encontram em situações 

calamitosas, decorrentes de catástrofe de origem natural, ou provocadas pela ação humana” 

(IGLESIAS PUENTE, 2010, p. 62).  

Há duas facetas que merecem ser ressaltadas, a ajuda alimentar e a de urgência. A 

ajuda alimentar corresponde à “doação direta de alimentos ou o acesso a linhas de crédito 

concessionais, ou ainda, ajuda não reembolsável para aquisição de produtos alimentícios” 

(GALÁN; SANAHUJA, 1999, p. 29, tradução nossa).
15

 De acordo com Galán e Sanahuja 

(1999, p. 29 - 31), esse tipo de ajuda é destinado a assegurar uma dieta adequada aos países 

que não alcançaram uma autossuficiência alimentar. Enquanto que a ajuda de urgência 

corresponde a “uma resposta da comunidade internacional às emergências, como as que 

derivam de desastres naturais (terremotos, secas, inundações, furacões…), de epidemias ou 

pragas, ou de conflitos armados” (tradução nossa).
16

 Os beneficiários dessa ajuda são as 

populações vítimas diretas desses desastres. 

A preferência pelo termo “ajuda” em vez de “cooperação”, introduz a ideia de que o 

país A está socorrendo o país B, em um momento em que o país B não dispõe de capacidades 

nem de condições suficientes para resolver, sozinho, uma crise, ou uma catástrofe natural ou 

humana. Introduz ainda que essas capacidades e condições tenham se esgotado rapidamente 

diante da magnitude da crise e da emergência. Nesse sentido, mesmo países considerados 

potências médias, podem receber algum tipo de auxílio de países que, naquele momento, 

encontram-se em melhores situações.  

                                            
15

 La ayuda alimentaria supone la donación directa de alimentos o el acceso a líneas de crédito concesional o a 

ayuda no reembolsable para la aduisición de productos alimenticios [...] 
16

 Constituye una respuesta de la comunidad internacional ante emergencias, como las que se derivan de 

desastres naturales (terremotos, sequías, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas...), de epidemias o 

plagas, o de conflitos armados. 
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1.3.4 Dimensão técnica  

 

A dimensão técnica foi concebida na Conferência de Buenos Aires (1978), quando foi 

ressaltada a necessidade de se desenvolver as capacidades institucionais e humanas dos países 

demandantes (ALONSO, 2001; HIRST, 2012). Com isso, pretendia-se que esses países se 

tornassem menos dependentes de recursos externos, por meio da criação de autonomia local 

(BROWNE, 2002). O objetivo da capacitação técnica e institucional pressupõe que a técnica 

preceda dimensões mais complexas de cooperação, como a tecnológica, já que para a 

realização dessa, algumas condições institucionais e técnicas precisam estar arranjadas.  

A cooperação técnica refere-se a “um processo pelo qual dois ou mais países em 

desenvolvimento adquirem capacidades individuais e coletivas através de intercâmbios 

cooperativos em conhecimentos, experiências tecnológicas, expertises tecnológicas, que se 

traduzem em projetos e programas de cooperação” (AYLLÓN, 2012, p. 239). Abrange, ainda, 

“programas de treinamento, aconselhamento, envio de técnicos e peritos, intercâmbio de 

informações, estabelecimento de consultorias, e doação de equipamentos e material 

bibliográfico” (IGLESIAS PUENTE, 2010, p. 66). 

 

1.3.5 Dimensão científica e tecnológica  

 

Na dimensão científica e tecnológica, “pressupõe-se que, em boa parte dos casos, os 

países envolvidos se situem em patamares [...] pelo menos minimamente compatíveis de 

desenvolvimento científico e tecnológico” (IGLESIAS PUENTE, 2010, p. 63). A cooperação 

científica e tecnológica fundamenta-se na: 

 

Transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos realizada entre dois ou 

mais agentes, com o objetivo de implementar projetos e programas que envolvam o 

desenvolvimento de pesquisas conjuntas de interesses mútuos por meio de 

intercâmbio de especialistas, além da doação de equipamentos (IGLESIAS 

PUENTE, 2010, p. 62).  

 

Uma vez presente certo nível de desenvolvimento, a cooperação, na dimensão 

científica e tecnológica, visa potencializar, fortalecer e dinamizar um setor. Porém, a 

realização dessa cooperação não depende, necessariamente, do nível geral do 

desenvolvimento dos países, mas sim do nível do desenvolvimento de um setor específico. Se 

assim for pensada, mesmo small powers conseguem cooperar em ciência e tecnologia com as 
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middle powers, desde que os primeiros apresentem desenvolvimento técnico, científico e 

tecnológico necessários para o envolvimento em ações tecnológicas.  

As três últimas dimensões (humanitária, técnica e científica e tecnológica) revelam 

uma lógica procedimental. O país que enfrenta dificuldades nacionais crônicas, provocadas 

por uma crise ou catástrofe, começa primeiro a receber ajuda humanitária para realização de 

necessidades de primeira ordem, como segurança e alimentação. Uma vez resolvidas essas 

necessidades, pode-se realizar a cooperação técnica, com o objetivo de criar capacidades 

técnicas e institucionais para auxiliar no desenvolvimento nacional. A melhoria nessas 

capacidades é que informará se o país tem condições ou não de se envolver na cooperação 

científica e tecnológica. Nesse recorte, considera-se a dimensão humanitária, como a 

dimensão primária, e a científica e tecnológica, como a mais complexa. 

Por um lado, a demarcação entre as dimensões permite alegar que nem todos os países 

do Sul optam pela cooperação técnica e em áreas básicas (saúde, educação, segurança etc.), 

em razão do grau de desenvolvimento em que se encontram, por exemplo, alguns middle 

powers. Como eles já resolveram, de maneira relativa, vários constrangimentos nessas áreas, 

comparados aos small powers da região, eles almejam a cooperação na sua dimensão mais 

complexa (científica e tecnológica), que pressupõe níveis de desenvolvimento similares entre 

os parceiros (IGLESIAS PUENTE, 2010). Ou optam por dimensão política, aspirando à 

proeminência no nível regional e internacional, por meio de coalizões com outras potências 

médias e apoio dos demais países para obtenção de maiores ganhos, que sozinhas não 

conseguiriam (WOOD, 1987; CARR, 2013). 

Por outro lado, é válida a ideia de que a maioria dos países do Sul precisa de 

cooperação técnica e em áreas básicas ou de outras dimensões da cooperação. Vários desses 

países enfrentam fragilidade governamental e, como não dispõem de recursos e de 

capacidades internas face às adversidades, acionam a cooperação internacional com o objetivo 

de (re)montar as instituições do Estado. Com isso, conseguiriam desenvolver suas 

capacidades nacionais, justamente para reduzir, no longo prazo, a dependência de recursos 

públicos de outros países (YAMASAKI, 2009; ARISTIZÁBAL, 2010).  

No entanto, enquadrar as dimensões da cooperação às condições de cada país, 

pressupõe uma caracterização no nível sistêmico e doméstico. Normalmente, quando se lida 

com o enquadramento de países nesses níveis, busca-se, no nível internacional, saber a 

posição que ocupam, se são super, great, middle ou small powers (KEOHANE, 1969).  

Neste trabalho, o foco recai nos middle e small powers, em razão dos países 

selecionados pertencerem somente a essas duas categorias. No nível doméstico, vale 
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considerar o regime político, se democracia ou autocracia (DAHL, 2005; SARTORI, 1994). O 

nível doméstico tem importância fundamental, pois determina “a estrutura do payoff (ou 

interesses nacionais) dos Estados, as estratégias disponíveis para os Estados alterarem as 

condições sistêmicas, e a capacidade dos Estados para ratificar e executar acordos 

cooperativos” (MILNER, 1992, p. 489). 

O nível regional não foi mobilizado, uma vez que as atuais potências médias aqui 

analisadas - consideradas poderes regionais (FLEMES, 2009) - possuem suas zonas de 

influência demarcadas, por isso, não disputam a mesma região. O ponto de partida da análise 

é sempre a partir do Brasil com as potências médias africanas tratadas aqui (Nigéria e África 

do Sul). Desse modo, a caracterização dos países no nível internacional e doméstico mostra-se 

suficiente para cumprir os objetivos traçados por este trabalho.  

Os referidos conceitos e suas variáveis e indicadores (inserção internacional, liderança 

regional e regime político) foram trabalhados por Oliveira Las Casas (2012).
17

 Embora a 

pergunta desta tese seja distinta daquela formulada pela autora, mostra-se útil trabalhar com 

os conceitos e os indicadores mobilizados por ela, embasados na literatura especializada, 

conforme o Quadro 4. Essa mobilização é proveniente de um diálogo entre abordagens 

teóricas diferentes (realismo e institucionalismo neoliberal), cujos autores apontam para a 

relevância de variáveis materiais e comportamentais na inserção internacional dos países.  

 

Quadro 4 - Conceitos centrais, suas variáveis e indicadores 
Conceito  Variável  Indicadores /critérios  

 

Posição no nível 

internacional  

Capacidades  

 

PIB 

PIB per capita  

Território  

População  

Gasto militar total 

Efetivo total de forças armadas  

Recursos minerais  

Comportamento 

 

Participação em fóruns internacionais  

Representação de grupos de países 

Participação em operações de paz 

 

 

Regime político 

doméstico  

 

 

Poliarquia  

 

Liberdade de formar e aderir a organizações; Liberdade de 

expressão; Direito de voto; Elegibilidade para cargos públicos; 

Direito de líderes políticos disputarem apoio; Fontes alternativas de 

informação; Eleições livres e idôneas (DAHL, 2005). 

Autocracia  “A democracia é não autocracia”. (SARTORI, 1994, p. 277). 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do quadro de OLIVEIRA (2012, p. 21). 

 

                                            
17

 A pergunta da autora: “se há diferenças entre os agrupamentos IBAS e BRICS, tendo em vista a caracterização 

de seus membros nos níveis internacional, regional e doméstico, que permitam inferir na comanutenção de 

ambos com base na cooperação entre seus membros” (OLIVEIRA, 2012, p. 14). 
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1.4 Posição dos países no nível internacional  

 

Para entender a posição dos países no nível internacional, dois conceitos são 

importantes: o sistema internacional e o poder. De acordo com Waltz (1979), o sistema é 

formado por uma estrutura e unidades em interação mais o arranjo de suas partes. A unidade 

básica de análise na política internacional é o Estado, que almeja o poder como o instrumento 

principal na realização de seus interesses.  

A definição de poder adotada neste trabalho incorpora a combinação da dimensão de 

capabilities (realismo) e a do comportamento (institucionalismo neoliberal). Essa combinação 

possibilita uma análise holística das relações internacionais, diante da presença hodierna de 

categorias de países, como as potências médias que ascendem ao sistema internacional, 

combinando capabilities e elementos comportamentais de poder. Esses países influenciam
18

 a 

configuração das relações a partir de estruturas normativas, como as instituições multilaterais 

e as organizações internacionais (WOOD, 1987; BARNETT; DUVALL, 2005; BEESON; 

LEE, 2014).  

Tomado de maneira sumária, o poder constitui-se em “habilidade de influenciar o 

comportamento do outro para conseguir o que se quer […] sem ter que forçar as pessoas a 

mudarem seus comportamentos, através de ameaças ou punição” (NYE JUNIOR, 2004, p. 2, 

tradução nossa).
19

 Essa habilidade tem a ver com a atração (aquiescência), proveniente da 

cultura, ideias políticas e políticas do país (soft power) (NYE JUNIOR, 2004).  

Essa forma de poder tem sido explorada pelo que se convencionou chamar de 

potências médias (middle power). Elas se apresentam como parte integradora entre super 

power e great powers e os numerosos países pequenos (HOLBRAAD, 1989).  

 

 

 

 

 

                                            
18

 Faz-se mister diferenciar, de acordo com Bernard Wood (1987), a influência de poder [...] Influência significa 

a modificação do comportamento de um ator pelo do outro [...] Poder significa capacidade; é o total de recursos 

políticos que estão disponíveis para um ator [...] O poder pode ser convertido em influência, mas não na sua 

totalidade. Não é logicamente necessário pensar que, aqueles que possuem maiores poderes possuem maior 

influência (WOOD, 1987, p. 8).  
19

 Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants […]  
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1.4.1Middle power  

 

Normalmente utilizam-se termos como “potência emergente”, “potência média 

emergente” e “potência média regional” para tratar de atuais potências médias. 

Aparentemente se apresentam como termos intercambiáveis, mas assumem significados 

diferentes. Um país é emergente em relação a quê? Quando um país deixa de ser emergente? 

Variáveis “emergenciais”, como a conjuntura econômica e detenção de recursos esgotáveis, 

são suficientes para explicar a emergência de um país no sistema internacional? Como se 

caracteriza uma potência média regional?  

Uma vez que a dinâmica do comportamento e da ação é diferente nesses níveis, um poder 

regional almeja a proeminência na sua região, competindo para demonstrar a sua influência. 

Entretanto, uma potência média encontra desafios ante a distribuição e a competição de poder 

no nível sistêmico. Desse modo, a participação na ordem internacional, apresenta-se de 

maneira mais vantajosa para a potência média do que a proposição de uma nova ordem.  

Um middle power pode ser visto como um Estado que ocupa um posicionamento 

intermediário na estrutura do poder no nível sistêmico (HOLBRAAD, p. 55). Por essa 

posição, imagina-se que uma potência média absorva funções de intermediação, conciliação, 

criação de coalizão e de pontes entre países (PHILIPPE DAVID; ROUSSEL, 1997; FLEMES, 

2009; AYLLÓN, 2012; BURGES, 2013; BELÉM LOPES et al. 2016). Mas, nem todas as 

atuais potências médias desempenham essas funções. Algumas encontram obstáculos para 

legitimá-las no âmbito internacional.  

A caracterização das potências médias, estritamente pelo nível sistêmico, não responde de 

maneira substantiva ao exercício dessas funções. É preciso combinar a caracterização com 

variáveis que não são “emergenciais” e que consideram o tipo e a qualidade dos regimes 

políticos desses países.  

As potências que atuavam na Liga das Nações (1919-1946)
20

 eram diferentes daquelas 

que atuam nas Nações Unidas (1945-), “as primeiras eram em geral conservadoras em sua 

visão internacional [...] Enquanto nas últimas, sua visão é predominantemente descontente e 

revolucionária” (WIGHT, 2002, p. 51). São países que passaram a criticar a ordem 

internacional e a distribuição desigual de seus ganhos; são países relevantes na estruturação de 

um complexo regional de segurança (BUZAN; WEAVER, 2003); influenciam assuntos 

                                            
20

 Apesar da extinção da Liga em 1942, ocorreu uma reunião em abril de 1946, no organismo, para transferir as 

responsabilidades à Organização das Nações Unidas, criada em 1945. 
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regionais, exercendo uma liderança técnica e dispõem de capacidades materiais e ideacionais 

à projeção de poder, tanto no nível regional quanto sistêmico (COOPER, 1997, 2011; 

NOLTE, 2010).  

Em 1969, Keohane apresentou quatro maneiras de classificar os Estados no sistema 

internacional e como elas afetam o referido sistema. Primeira, “system-determining”, é um 

Estado que exerce um papel crítico na modelagem do sistema. Segunda, “system-influencing”, 

são Estados que não podem, individualmente, ter domínio sobre um sistema, no entanto, 

podem influenciar a natureza do sistema, atuando por meio das ações unilaterais e/ou 

multilaterais.  

Terceira, “system-affecting”, “são Estados que não podem esperar afetar o sistema 

agindo sozinhos, mas podem exercer impacto significativo no sistema, trabalhando por meio 

de pequenos grupos ou alianças, ou através de organizações regionais e internacionais” 

(KEOHANE, 1969, p. 295, tradução nossa).
21

 Por fim, “system-inefectual”, são alguns 

Estados “que podem fazer pouca coisa para influenciar o vasto sistema de forças que lhes 

afetam. Exceto em grupos, os quais são tão grandes, que cada Estado tem influência mínima” 

(KEOHANE, 1969, p. 296, tradução nossa).
22

 

Dessa forma, “middle power” “é um Estado cujos líderes consideram que não podem 

agir sozinhos de forma eficaz, mas, podem ser capazes de ter um impacto sistêmico, agindo 

em um pequeno grupo ou por intermédio de uma instituição internacional” (KEOHANE, 

1969, p. 296). Em razão do seu tamanho geográfico, recursos materiais, influência e vontade 

de aceitar a responsabilidade, as potências médias aproximam-se dos great powers (WOOD, 

1987). Porém, para exercer efeito sistêmico, elas precisam estabelecer coalizões com 

potências semelhantes e contar com o apoio de small powers. Nessa perspectiva, os small 

powers surgem como peças importantes à concretização de objetivos da política externa das 

potências médias, contribuindo para o fortalecimento da posição dos middle powers nos 

espaços multilaterais e na sua agenda de reforma da ordem vigente.  

 

 

                                            
21

 Some states that cannot hope to affect the system acting alone can nevertheless exert significant impact on the 

system by working through small groups or alliances or through universal or regional international organizations.  
22

 Most international systems contain some states that can do little to influence the system-wide forces that affect 

them, except in groups which are so large that each state has minimal influence and which may themselves be 

dominated by larger powers. 
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1.4.2 Small power  

 

 O termo “small power” é ainda mais confuso, pois engloba os “restantes”, desde os 

Estados pequenos, aos chamados “Estados fracos” e “Estados falidos”. Porém, “small power” 

não é necessariamente um Estado fraco. Nessa demarcação, o Estado é enquadrado pela sua 

capacidade de prover bens e serviços essenciais, tais como direitos básicos, segurança, 

cuidados médicos e de saúde, instrução educacional e infraestruturas físicas. Relativamente ao 

nível sistêmico, são países que necessitam de auxílio de outros países para garantir a provisão 

desses bens e serviços.  

 Os small powers são “Estados cujos líderes consideram que nunca podem agir 

sozinhos ou em grupo pequeno, de modo a terem um impacto significativo no sistema” 

(KEOHANE, 1969, p. 296). Eles têm sido caracterizados como Estados recém-

descolonizados ou recém-independentes. Em razão disso, necessitam de ajuda internacional 

para gerenciar questões domésticas primárias, como segurança nutricional e alimentar, 

educação e saúde. Isso indica em que medida a conjuntura política interna é relevante e 

interfere na capacidade do país em resolver problemas básicos, de maneira mais igualitária e 

eficiente. Por sua vez, o tipo de regime político vigente internamente, influencia a política 

externa de cada um desses países. Para o middle power, ele reflete na sua posição e no seu 

comportamento, no nível regional e internacional (PRYS, 2010). Para o small power, o 

regime político pode informar a quantidade de recursos oficiais externos a receber e a 

variedade de parcerias que pode estabelecer com os países que compõem o sistema 

internacional.  

 

1.5 Regime político doméstico  

 

A presença do regime político no debate sobre a cooperação internacional e a inserção 

internacional de middle e small powers, permite elucidar, em parte, a natureza dos acordos 

estabelecidos bilateralmente e o comportamento dos países no sistema internacional, como 

reflexo do tipo de regime e de ordenamento político interno.  

O regime político molda as relações Estado-sociedade, as fontes de legitimidade para seus 

líderes e as margens de manobras e de condutas para os governos (HUXSOLL, 2003). Ao 

levar em conta que as ações dos governos abrangem o ambiente doméstico, territorialmente 

definido e o ambiente internacional constituído por Estados igualmente soberanos, percebe-se 
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a relevância do regime político para o exercício de um determinado poder e para o 

estabelecimento de relações entre Estados. 

O regime político é “o conjunto das instituições que regulam a luta pelo poder e o seu 

exercício, bem como a prática dos valores que animam tais instituições” (BOBBIO et al. 

1998, p.1081). A estrutura de um regime está condicionada à escolha de determinados 

valores, que demarcarão a forma como a sociedade política (governo) e a sociedade civil (os 

governados) se relacionarão. Neste trabalho, estuda-se a variação de regime em graus - 

democracia e autocracia.  

 

1.5.1 Democracia 

 

No livro: Um prefácio à teoria democrática (1989) - primeira edição de 1956 - o 

autor, Robert Dahl, discorre sobre a dificuldade de definir satisfatoriamente o termo 

“democracia”. Diante das diversas variáveis teóricas que rondam a teoria democrática, o autor 

coloca a seguinte questão: quais são as condições necessárias e suficientes para maximizar a 

democracia no mundo real?  

O autor propõe oito condições necessárias e suficientes para maximizar a democracia 

no mundo real, em um grau mínimo para denominar de poliarquia. Tal proposta está refinada 

na obra Poliarquia: Participação e Oposição (1977), que passa a configurar um marco na 

literatura da ciência política “para (re)pensar a democracia contemporânea, mobilizando 

conceitos importantes, como a contestação pública e a participação” (LIMONGI, 2005, p. 13). 

De acordo com Limongi (2005), a competição acionaria a disputa pelo poder político, e a 

participação acionaria a inclusão da maioria dos cidadãos na escolha de governantes e 

políticos. Assim, Dahl (2005) aponta que as instituições da sociedade devem possibilitar pelo 

menos oito garantias: 

 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 2. Liberdade de expressão; 3. Direito 

de voto; 4. Elegibilidade para cargos públicos; 5. Direito de líderes políticos 

disputarem apoio; 5 a. Direito de líderes políticos disputarem votos; 6. Fontes 

alternativas de informação; 7. Eleições livres e idôneas; 8. Instituições para fazer 

com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras 

manifestações de preferência (DAHL, 2005, p. 27). 

 

Nesse âmbito, “a democracia é um sistema político que tem como uma de suas 

características a qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsivo a todos os 

seus cidadãos” (DAHL, 2005, p. 26), levando em conta a dimensão de contestação pública e 
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do direito de participação que formam a democratização. Como não há no mundo real 

nenhum grande sistema completamente democratizado, enquadra-se os sistemas mundiais 

reais próximos às poliarquias, pensadas como:  

 

Regimes relativamente (mas incompletamente) democratizados, ou, em outros 

termos, as poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados e 

liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação 

pública (DAHL, 2005, p. 31). 

 

A poliarquia oferece uma gama de direitos humanos e de liberdades, que não são 

encontrados em nenhuma alternativa política do mundo real: “as instituições da poliarquia são 

necessárias à democracia em grande escala, particularmente na escala do Estado nacional 

moderno” (DAHL, 2012, p. 352). Para Dahl, a democracia ajuda a evitar o governo autocrata, 

cruel e corrupto. Então, reproduzindo a pergunta de Giovanni Sartori (1994): “o que a 

democracia não é?”. A democracia não é autocracia. Somada a essa diferenciação conceitual, 

dados e relatórios, como os da Freedom House sobre as condições da poliarquia, permitem 

classificar os países entre esses dois regimes e posicioná-los em um contínuum no interior de 

um mesmo regime político. Nesse sentido, a democracia é definida como um conjunto de 

procedimentos (regras formais) e, os requisitos da poliarquia de Dahl serão, aqui, seus 

indicadores. Assim sendo, a partir desta parte, a menção ao termo “democracia” 

corresponderá à poliarquia dahlsiana.  

 

1.5.2 Autocracia  

 

No livro, A teoria da democracia revisitada (1994), pode-se analisar a autocracia 

como um dos opostos à democracia. Segundo o autor, Giovanni Sartori, a diferença entre os 

dois é perceptível. A democracia é não autocracia. Isso significa que “a democracia é um 

sistema político caracterizado pela recusa do poder personalizado, de um poder sobre os 

cidadãos que pertence a alguém; o poder não é “propriedade” de ninguém” (SARTORI, 1994, 

p. 277). Ademais,  

 

A democracia não se intitula por um governante autoproclamado e nem por alguém 

que assume em seu próprio nome um poder irrevogável. O princípio autocrático 

assume que o poder será sem controle, sem limites e tão concentrado (monocrático) 

quanto às circunstâncias (que não a vontade das pessoas submetidas ao poder) 

permitem (SARTORI, 1994, p. 279).  
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Em suma, para Sartori (1994), a diferença entre autocracia e democracia reside no 

princípio de investimento, ou seja, de legitimidade. A legitimidade democrática pressupõe as 

seguintes condições: eleições livres, competitivas e não fraudulentas. Assim, regimes cujos 

líderes não surgem por meio das condições citadas são considerados regimes não 

democráticos. 

Uma vez definidos os conceitos centrais e indicadas as suas interações, busca-se entender, 

na próxima seção, como a caracterização dos países nos níveis internacional e doméstico, 

influencia a cooperação internacional.  

 A cooperação internacional é um fenômeno multifacetado, que pode ser estudado de 

maneira combinada, mobilizando os níveis doméstico e sistêmico. A combinação de 

constrangimentos políticos domésticos ligados aos fatores presentes no ambiente 

internacional, durante o processo de negociação, responde muito mais acerca da cooperação 

internacional do que um dos níveis isoladamente (LEEDS, 1999).  

 

1.6 Influência dos níveis internacional e doméstico na cooperação internacional 

 

Segundo Putnam (1988), os Estados se movimentam e negociam em dois níveis, nível I 

(internacional) e nível II (nível doméstico). No doméstico, os grupos de interesses pressionam 

o governo a adotar políticas favoráveis. Por sua vez, os políticos buscam o poder por meio da 

construção de coalizões entre os grupos. No nível internacional, “governos procuram 

maximizar suas próprias capacidades para satisfazer as pressões domésticas” (PUTNAM, 

1988, p. 434, tradução nossa).
23

  

Segundo Milner (1992), a literatura da cooperação internacional conferiu pouca atenção à 

influência da política doméstica, dando maior ênfase aos constrangimentos externos. Mesmo 

Keohane, ao definir a cooperação, foca a explicação do comportamento estatal no nível 

sistêmico (HERBERT, 1996), salientando que “o comportamento dos atores é fortemente 

afetado pelos constrangimentos e incentivos provenientes do ambiente internacional” 

(KEOHANE, 1984, p. 26). Esta tese almeja conectar os dois níveis. 

 Reconhece-se que diferentes países ocupam distintas categorias de poder no sistema 

internacional. Essas categorias influenciam a dinâmica das relações mantidas bilateral e 

multilateralmente com os seus parceiros. De igual modo, esta tese valoriza pressupostos 

                                            
23

 At the international level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic 

pressures.  
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teóricos que informam que as decisões tomadas no nível internacional, sofrem os impactos do 

ordenamento político doméstico. Sobretudo, as preferências e os interesses dos atores 

envolvidos no processo decisório. Por esse parâmetro, a cooperação pode ser travada por 

intransigência doméstica. As instituições burocráticas domésticas podem limitar as opções 

disponíveis aos tomadores de decisão (HUXSOLL, 2003).  

O estabelecimento de acordos cooperativos “ocorre quando atores domésticos concordam 

em respeitar os termos negociados internacionalmente. A ratificação doméstica é essencial” 

(MILNER, 1992, p. 493, tradução nossa).
24

 Principalmente, quando envolvem assuntos 

distributivos no nível doméstico. Isso atrai a política externa para a esfera pública (LIMA, 

2000), em que diversas variáveis afetam o processo de tomada de decisão, sobretudo quando 

se lida com democracias representativas (BELÉM LOPES, 2013), exigindo conhecimentos 

específicos e articulação de diversos atores (organizações não governamentais, organismos 

municipais etc.) (MILANI; PINHEIRO, 2013).  

Os constrangimentos políticos domésticos possibilitam que o cumprimento das leis 

internacionais seja mais efetivo em democracias (SIMMONS, 1998). Ou seja, o tipo do 

regime político doméstico influencia na cooperação internacional (MANSFIELD et al. 2002). 

Sendo assim, as políticas domésticas são parte crucial da explicação da política externa dos 

Estados (FEARON, 1998), cuja influência se manifesta quando os policymakers tentam 

assimilar simultaneamente os imperativos domésticos e internacionais (FARNHAM, 2004). 

 

1.6.1 Influência do nível internacional  

 

Atualmente não se cogita reformar a ordem internacional sem o protagonismo dos middle 

powers. Na verdade, desde a década de 1970, no quadro do Movimento dos Não Alinhados, a 

função desempenhada pelos middle powers tem evoluído. Além de uma influência sistêmica, 

eles interferem diretamente nas decisões políticas das suas regiões e são relevantes nos 

processos de operação e manutenção de paz, advogando para a diplomacia pacifista, como no 

caso do Brasil e da África do Sul. 

Porém, o discurso da maioria das atuais potências médias (por exemplo, Brasil, África do 

Sul, Nigéria e Índia)
25

 não reverbera uma postura de acomodação. Diferentemente das 

                                            
24

 Cooperative agreements occur when domestic actors agree to abide by the terms negotiated internationally. 

Domestic ratification is thus essential. 
25

 Cooper, 1997; Hurrell, 2000; Schoeman, 2003. 
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potências médias tradicionais, que não eram necessariamente líderes regionais (Canadá), e 

não desafiavam a ordem estabelecida da política internacional (Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia). As atuais, almejam uma liderança regional e contestam ou resistem à ordem no 

sistema internacional (BADIE, 2009; COOPER; MO, 2013). Elas orientam suas ações por 

meio dos regimes internacionais e pelo desenvolvimento de uma organização internacional, 

visto como um processo e não uma finalidade (COX; 1996).  

As instituições internacionais são concebidas como espaços de poder e avenidas de 

expansão de influências e de capacidades dessas potências, permitindo ajustes na ordem 

vigente (COX 1996; HURRELL, 2000; CARR, 2013). O grande desafio do multilateralismo, 

no entanto, é frear interesses imediatos dos Estados, em prol dos benefícios a longo prazo 

(RUGGIE, 1992). Em espaços como esses, surgem “dilemas da ação coletiva” (OLSON, 

1999), em se tratando de decisão sobre bens públicos puros.
26

  

Essa leitura assinala que as potências médias não são somente cumpridoras das normas 

internacionais, são também agentes que influenciam o conteúdo e os resultados dessas normas 

(XIAOYU, 2012). As instituições são usadas por essas potências para influenciar a criação 

das regras e procedimentos que potencializam suas preferências e seus interesses, 

encurralando os super e great powers nas amarras institucionais, demandando o cumprimento 

das normas (PAPE, 2005; PAUL, 2005).  

Algumas dessas potências, como a Austrália, são consideradas como “norm 

entrepreneur”, por mobilizar esforços políticos e audiência para alterar as normas nos espaços 

multilaterais (CARR, 2013). Outras são consideradas “norm-shaper”, como a China, por 

introduzir mudanças incrementais na arena política, econômica e financeira, no nível 

internacional (XIAOYU, 2012). Por fim, existem as propositoras de novas normas, como o 

Brasil, Índia e África do Sul, potências que apresentaram e defenderam o conceito de 

Responsabilidade ao Proteger (RWP). Em contraposição ao conceito de Responsabilidade 

para Proteger (R2P), nas intervenções internacionais (ABOAGYE, 2012).  

As potências médias compensam o desnível de capacidades militares, especializando-

se em algum tema relevante do ambiente internacional. Criam grupos de experts em um tema 

específico e propõem a agenda de debate, influenciando o resultado final das negociações. 

Essa estratégia - cunhada de “diplomacia de nicho” (EVANS; GRANT, 1991) - consiste em 

concentrar recursos em áreas com capacidades de produzir maiores ganhos, ao invés de alocar 
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 Os bens públicos puros são caracterizados por: não exclusividade, não divisibilidade e não rivalidade de 

consumo (OLSON, 1999). 
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recursos em todas as áreas, o que poderia acarretar em ganhos menores (COOPER et al. 1993, 

p. 25). 

 Os espaços multilaterais surgem como solução para os problemas globais (COOPER 

et al. 1993). Focar em soluções institucionais e multilaterais oportuniza maior prestígio 

internacional para as potências médias, sem arcar com os custos e riscos de uma política de 

grandes potências (BELÉM LOPES et al. 2016, p. 120). Já para os small powers, os 

mecanismos multilaterais são formas de vocalizar preferências, enfrentar países 

desenvolvidos e ter garantia de melhores resultados nas negociações. A luta de Burkina Faso, 

Benim, Chade e Mali - com o apoio de potências médias - contra os subsídios dos países ricos 

(EUA) no setor algodoeiro, nos espaços multilaterais (OMC), demonstra a importância desses 

mecanismos.  

 Cumpre sublinhar que as instituições, na cooperação internacional, desempenham 

funções marcantes, tais como: provisão de informação, redução de custos de transação e 

aumento de pontos de coordenação, moldando as expectativas e os comportamentos dos 

atores (KEOHANE, NYE, 1977).  

 A proeminência no sistema internacional, todavia, não é manobra de um único middle 

power, mas, resultado de sinergias entre países que ocupam a mesma ou semelhante posição, 

no nível internacional, e compartilham valores similares (WOOD, 1987). Para afetar a ordem 

internacional, os middle powers precisam de seus pares com interesses similares (WIGHT, 

2002; CARR, 2013). Como aconteceu no domínio de segurança (Guerra do Golfo - 1991), na 

arena econômica (transição do GATT para OMC), na criação de espaços multilaterais de 

negociação (G20, G77), na formação de coalizões políticas (BRICS, IBAS) e nos espaços de 

integração regionais e de promoção de comércio (MERCOSUL, ECOWAS, SADC) 

(MILANI; CARVALHO, 2013).  

Dado o perfil difuso do poder sistêmico, os middle powers têm mais espaços de 

manobras para reunir diversos países para uma articulação internacional (HURRELL; 

SENGUPTA, 2012). Em parte, pela network: dispõem de mais informações, ferramentas de 

comunicação e recursos humanos. Salientando que é por meio dos recursos de soft power que 

se produz ganhos de confiança nos países parceiros (COOPER; MO, 2013). Ademais, as 

potências médias conseguem produzir consenso em um determinado assunto, por isso, 

exercem uma liderança funcional (WOOD, 1987).  
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As relações entre os Estados são caracterizadas por alianças
27

 e coalizões
28

, cabendo aos 

Estados proeminentes a condução dessas articulações políticas (ARON, 2002). Os middle 

powers tendem a atuar por meio de grandes coalizões internacionais, realizadas entre si e em 

parceria com demais países do Sul global
29

 (AYLLÓN, 2012).  

As coalizões são ferramentas indispensáveis para o exercício de poder e da influência na 

política – interna e externa (DEUTSCH, 1982). Entretanto, antes de criar coalizões, os 

Estados identificam parceiros cujos interesses são similares em um determinado assunto 

(FLEMES; SARAIVA, 2014). Nessa lógica, as coalizões são conceituadas como uma 

associação entre os Estados, que agem em conjunto para a consecução de objetivos em 

comum. Elas são estratégias para reduzir as incertezas e facilitar a troca de informações 

(NARLIKAR, 2013). Os Estados arranjam coalizões, pois compartilham princípios similares, 

perspectivas semelhantes ou interesses complementares em uma determinada questão 

(WALLBOTT; DEITEHOLF, 2012). 

O apoio político é mobilizado pelos Estados para alterar a situação de uma negociação, 

realizar reformas nas instituições internacionais, pleitear cargos estratégicos, nessas 

instituições, e construir seguidores das propostas de suas políticas externas. Porém, a 

formação de coalizões Sul-Sul, de fundo normativo, depende da convergência de princípios e 

identidades entre os participantes, bem como semelhança nas estruturas políticas domésticas. 

O objetivo das coalizões é introduzir reformas, na atual ordem, e elaborar espaços de conexão 

que sirvam de referências para outros países. As coalizões substantivas giram em torno de 

questões específicas, sem uma preocupação com crenças e identidades (OLIVEIRA; ONUKI, 

2006).  

Nas coalizões tipo bloco (bloc-type), “os Estados estão unidos por uma identidade comum 

e partilha de crenças que transcendem frequentemente questões específicas”. As decisões 

sobre os vários assuntos tendem a refletir posições coletivas ao longo do tempo (NARLIKAR, 
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 “As alianças constituem a forma mais íntima de cooperação entre Estados”. Elas são marcadas por uma 

colaboração prolongada no tempo e pelo compromisso, em questões políticas ou militares, para a proteção e 

obtenção de interesses entre os membros. A aliança passa de assinatura de um acordo ou tratado e se consolida 

na criação de uma organização para a consecução dos compromissos assumidos (BOBBIO et al. p. 19, 1998).  
28

 A coalizão é definida como um grupo de Estados que se organiza para a realização de um objetivo comum 

(NARLIKAR, 2013). 
29

 Sul Global envolve países anteriormente cunhados de “Terceiro Mundo”, “Países Subdesenvolvidos”, “Países 

Coloniais” e “Países em Vias de Desenvolvimento”. Apesar de alguns desses países terem saído dessas 

categorias, a maioria partilha um passado histórico semelhante e enfrenta desafios sociais e econômicos 

parecidos. O termo “Terceiro Mundo” foi criado por Alfred Saúva (1952), ao apropriar-se da frase de Sies sobre 

o Terceiro Estado durante a Revolução Francesa (1789-1799). Sobre o Terceiro Mundo, consultar: 

http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html.  
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2013, p. 565, tradução nossa).
30

 Espera-se, portanto, que os Estados que partilhem das 

semelhanças nas estruturas políticas domésticas, envolvam-se em intensas cooperações 

(LEEDS, 1999).
31

 

As coalizões issue-based são fundamentadas em questões específicas, “formadas para 

resolver um problema particular e imediato”. Há um maior grau de desintegração entre os 

membros, em decorrência de outros assuntos prioritários em outra agenda (NARLIKAR, 

2013, p. 565). O que importa, nessa forma de coalizão, são as condições reunidas pelos 

Estados membros para a consecução do objetivo de uma área definida. Nessa articulação, 

acionada em períodos específicos, diminui-se a variedade temática e a vigência do acordo 

(NARLIKAR, 2013). 

Essas articulações apontam para esforços de realização de objetivos em comum, que não 

seriam obtidos agindo isoladamente. Funcionando como um contrapeso à influência das 

grandes potências (PHILIPPE DAVID; ROUSSEL, 1997; FOGARTY, 2006), elas evitam que 

as decisões mundiais se concentrem somente nas mãos dos great powers. Dessa forma, criam 

alternativas para a redução da vulnerabilidade da política externa dos small powers, por meio 

de programas de cooperação econômica e política, nos níveis regional e internacional (COX, 

1996; ROLLAND, 2007).  

O comportamento de algumas potências médias é, portanto, sustentado na mediação de 

conflitos e na resolução pacífica dos mesmos. No nível externo, agem preferencialmente via 

fóruns multilaterais, em que temas como a promoção da democracia, direitos humanos e 

cooperação internacional ganham uma relevância particular (FLEMES, 2007). As coalizões 

possibilitam que essas potências proponham suas agendas nas instituições multilaterais e 

diminuam as pressões advindas de manobras de outras potências (NARLIKAR, 2013).  

No marco da CSS, os midddle powers têm criado novos arranjos cooperativos. São 

espaços para acomodar as economias emergentes (G20 comercial); plataformas para interferir 

na operacionalização da ordem internacional - em torno da economia e da política (BRICS) e 

fóruns para concertações regionais em termos de segurança, política e integração regional 

(MERCOSUL, ECOWAS, SADC). Para mais, alguns partilham credenciais democráticas e 

propostas parecidas para a resolução de problemas de países do Sul, como no IBAS, e para 
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 Bloc-type coalitions usually consist of like-minded states united by a common identity and shared beliefs that 

often transcend issue specificities. 
31

 Para mensurar a cooperação internacional, Leeds utiliza o Banco de Dados da Paz e Conflito (COPBAD – 

sigla em inglês) para analisar a formação de alianças militares.  
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questões específicas (clima), como no BASIC (ALDEN; VIEIRA, 2011; HURRELL; 

SENGUPTA, 2012; COOPER; MO, 2013; STUENKEL, 2013).  

A presença dos middle powers tem modificado a prática da cooperação para o 

desenvolvimento. São países que apresentam características semelhantes e disponibilizam 

suas políticas, nas dimensões técnica, científica e tecnológica (MAWDSLEY, 2012), nas 

plataformas multilaterais e bilaterais (MALLMANN, 2009). Essas políticas são relevantes 

para a melhoria de algumas áreas dos small powers. Em contrapartida, os small powers 

apoiam os middle powers nas suas pretensões internacionais. Esse apoio é proveniente de 

países democráticos e autocráticos (SZKLARZ, 2010; JAKOBSEN, 2010). 

As potências médias do Sul envolvem, ainda, empréstimos concessionais, criação de 

bancos e programas para o desenvolvimento regional e multilateral, crédito à exportação e 

perdão da dívida (VAES; HUYSE, 2013). Seguindo a lógica horizontal de princípios de 

igualdade, parceria e interesse mútuo (QUADIR, 2013).  

 Para questões mais sensíveis (direitos humanos) e para a criação de coalizões que possam 

servir de modelo para os demais países, o regime político tem sido levado em conta. Isso pode 

ser exemplificado no fórum trilateral Índia, Brasil e África do Sul (2003). Mais 

concretamente, na cooperação em direitos humanos, entre a África do Sul e o Brasil, pela 

semelhança das suas instituições políticas domésticas (ANASTASIA; OLIVEIRA, 2016).  

 

1.6.2 Influência do nível doméstico  

 

As democracias são tidas como grandes parceiras na cooperação internacional, por 

isso, têm maior probabilidade de serem aliadas do que qualquer outro par de Estados, pois 

garantem compromissos críveis (LEEDS, 1999, LAI; REITER, 2000; LIMA, 2000). Porém, 

ser uma democracia não é condição suficiente para a realização da cooperação. Ser autocracia 

não sugere a impossibilidade de cooperação com uma democracia. O que deve ser analisado é 

o tema negociado e a intensidade de cooperação entre os membros da díade. Deve-se levar em 

conta que, as estruturas domésticas políticas afetam a cooperação internacional, porque “elas 

incidem sobre os custos e os benefícios que os líderes esperam de diferentes ações da política 

externa” (LEEDS, 1999, p. 997, tradução nossa).
32

 

                                            
32

 Domestic political institutions affect international behavior because they affect the costs and benefits that 

leaders expect from different foreign- policy actions. 
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Leeds considera que accountability e flexibilidade, mais os checks and balances, 

afetam as capacidades dos Estados em realizar compromissos e acordos internacionais. A 

accountability “relaciona-se à capacidade dos chefes de Estado em assumir compromissos 

críveis, enfatizando o grau pelo qual os líderes são responsáveis por suas ações em relação à 

população nacional” (LEEDS, 1999, p. 986). Ao passo que a flexibilidade se relaciona aos 

custos de deserção unilateral em acordos internacionais. Sendo assim,  

 

Os compromissos dos líderes democráticos são suscetíveis de serem críveis e 

procuram formar somente acordos seguros [...] Enquanto Estados autocráticos 

tendem a ser caracterizados por maior flexibilidade na formulação política e baixos 

níveis de restrições internas, […] eles são mais suscetíveis a aceitar acordo com 

algum risco de revogação (LEEDS, 1999, p. 980, tradução nossa).
33

  

 

Postula-se que díade composta de duas democracias “é comparativamente mais 

suscetível a cooperar e engajar-se mais intensamente em atos cooperativos, do que outros 

tipos de díade”. Ainda, “díade composta de duas autocracias exibe maior propensão a 

cooperar do que díade composta de uma autocracia e uma democracia” (LEEDS, 1999, p. 

997). Ou seja, uma díade mista (uma democracia e uma autocracia) se depara com mais 

obstáculos para iniciar e manter a cooperação internacional (LEEDS,1999). 

De fato, a accountability apresenta um efeito contingencial na cooperação 

internacional. No entanto, “sem informação sobre a natureza do problema de cooperação, não 

é possível argumentar que certa díade cooperaria mais que a outra” (URPELNAINEN, 2012, 

p. 29).  

De acordo com Huxsoll (2003), as estruturas das instituições democráticas conduzem 

à estabilidade da política externa e as estruturas de sistemas não democráticos conduzem a 

mudanças na política externa. Essas características estruturais abrangem as restrições legais e 

constitucionais, tais como: conduta do governo, corpo governamental, jogadores envolvidos 

no processo decisório e os procedimentos institucionalizados para a tomada de decisão na 

política externa. Assim sendo, líderes democráticos enfrentam mais constrangimentos 

estruturais do que líderes autocráticos. Por conseguinte, a política externa nas democracias é 

mais incremental, enquanto líderes autocráticos dispõem de mais liberdade para formular, 

implementar e executar a política externa (HUXSOLL, 2003). 
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 As a result, their commitments are likely to be credible, and they seek to form only secure agreements [...] 

Since autocratic states tend to be characterized by more policy-making flexibility and lower levels of domestic 

constraint, [...] As a result, they have more difficulty guaranteeing their own future behavior, but they are more 

likely to accept agreements with some risk of abrogation. 
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Porém, mesmo nos países autocráticos há influência, ainda que mínima, de uma pequena 

coalizão vencedora, que pressiona o líder do governo (BUENO DE MESQUITA et al. 2003). 

A pressão desse pequeno grupo (audiência), demonstra a vulnerabilidade enfrentada pelos 

líderes em regimes não democráticos. Todavia, a questão principal é se a audiência doméstica 

reflete na tomada de decisão da política externa (WEEKS, 2008). Ainda que a audiência seja 

menor, comparada ao tamanho da audiência dos regimes democráticos, ela interfere nos 

resultados políticos, ao punir o líder pelas decisões políticas equivocadas. Essas punições são 

incorporadas nos custos da cooperação (URPELNAINEN, 2012).  

As autocracias são caracterizadas pela ausência de enforcement legal, que possa restringir 

a capacidade de o líder político realizar a política externa (HUXSOLL, 2003). Se um país em 

desenvolvimento se democratizar, e os cidadãos dos países democráticos entenderem que os 

efeitos sociais positivos do acordo superam os negativos, aumenta-se a probabilidade de 

formar um acordo entre membros da díade (democracia-autocracia) (URPELNAINEN, 2012). 

Nesse contexto, a transparência se torna um elemento crucial. Primeiro porque sistemas 

políticos abertos garantem, aos potenciais parceiros de cooperação, que os líderes políticos 

cumpram os acordos internacionais. Segundo, maior transparência permite que um Estado 

identifique, em tempo hábil, se o parceiro está cumprindo os compromissos. De outro modo, 

“cooperação com regimes menos transparentes exige termos rígidos, com menos 

oportunidades para ganhos que, por sua vez, faz com que a cooperação seja menos provável 

de ocorrer em um primeiro momento” (MATTES; RODRÍGUEZ, 2013, p. 3, tradução 

nossa).
34

  

A transparência nos recursos públicos destinados à cooperação internacional para o 

desenvolvimento tornou-se, desde a década de 1990, uma exigência cobrada aos países 

parceiros da cooperação (BROWNE, 2002). Ficou sublinhado que os contextos políticos, 

sociais, econômicos e culturais presentes nos países demandantes informam o alcance dos 

objetivos da cooperação (ALONSO, 2001; BROWNE, 2002). 
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As a result, cooperation with less transparent regimes requires more rigid terms, with fewer opportunities to 

gain, which in turn makes cooperation less likely to occur in the first place. 
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1.7 Hipóteses 

 

Os efeitos combinados das posições desses países africanos no nível internacional e da 

caracterização de seus regimes políticos informaram a predominância da dimensão da 

cooperação mantida com o Brasil durante o governo Lula (2003-2010). Assim sendo, se CSS 

entre:  

 Middle powers e democracias (Brasil-África do Sul): espera-se estabelecimento de 

cooperação política (coalizão bloc-type) e maior propensão a estabelecimento de acordos 

críveis e menos flexíveis.  

 Middle power e democracia com middle power e autocracia (Brasil-Nigéria): espera-se 

cooperação econômica (coalizão issue-based) e manutenção de acordos mais flexíveis e 

menos críveis.  

 Middle power e democracia com small power e democracia (Brasil-Cabo Verde): espera-se 

predomínio de cooperação técnica, manutenção de acordos mais críveis e menos flexíveis e 

apoio político nos fóruns multilaterais e nas instituições internacionais.  

 Middle power e democracia com small power e autocracia (Brasil-Angola): espera-se 

realização de cooperação financeira e manutenção de acordos mais flexíveis e menos críveis e 

apoio nos fóruns multilaterais e nas instituições internacionais.  

 

1.8 Apresentação das variáveis 

 

A tese pretende explicar a predominância da dimensão da cooperação para o 

desenvolvimento entre o Brasil e os referidos países africanos, durante o governo Lula (2003-

2010). Sendo assim, as variáveis independentes são: posições e comportamento desses países 

africanos no nível internacional (middle ou small powers) e regimes políticos específicos 

(democracia e autocracia). 

O Brasil também será caracterizado nesses níveis, contudo, a sua caracterização se 

manterá constante em relação aos demais países, para permitir a comparação. A tese postula 

que, os efeitos combinados da posição dos países africanos no nível internacional e da 

caracterização de seus respectivos regimes políticos domésticos, informaram a cooperação 

mantida com o Brasil, durante o período retratado. Desse modo, a variável dependente é a 

dimensão de cooperação para o desenvolvimento com esses países durante o governo Lula, 

podendo ser: humanitária, técnica, científica e tecnológica, financeira, econômica e política. 
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1.9 Seleção dos casos  

 

Os países foram selecionados pelas variáveis independentes e pela construção dos 

respectivos indicadores de variação. Eles foram escolhidos mediante a posição que ocupam no 

nível internacional (middle e small powers) (KEOHANE, 1969) e o regime doméstico 

(democracia e autocracia), conforme as oito condições trabalhadas por Dahl (2005).  

  A África do Sul foi escolhida porque, no continente, é um middle power e uma 

democracia. Interessa saber como se processou a cooperação entre países (Brasil-África do 

Sul) que são middle powers e democracias. A escolha da Nigéria se deu pela alteração da 

variável doméstica, para entender como ocorreu a cooperação entre países (Brasil-Nigéria) 

que são middle powers, mas que possuem diferenças em termos de regime político doméstico. 

O Brasil é considerado uma democracia e a Nigéria, uma autocracia.  

 Para contrastar as diferenças e as semelhanças na comparação, alteraram-se as 

variáveis no nível sistêmico. Assim, Cabo Verde e Angola são considerados small powers, 

apesar das diferenças dos regimes políticos. Enquanto em Cabo Verde, vigora o regime 

democrático, Angola é controlada por um regime autocrático. Destarte, interessa a esta tese 

entender o predomínio da cooperação entre países que são diferentes, relativamente à inserção 

internacional e ao regime político doméstico.  

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS PAÍSES NOS NÍVEIS DOMÉSTICO E SISTÊMICO 

 

Esta tese procura analisar e responder: quais são os efeitos combinados das variáveis 

operantes no nível internacional e no nível doméstico da África do Sul, Nigéria, Angola e 

Cabo Verde, na predominância da cooperação mantida com o Brasil, durante o governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010)? A hipótese geral, a ser submetida a teste empírico, aponta 

que a combinação da posição dos países africanos no nível sistêmico [middle power e small 

power – KEOHANE (1969)], com seus respectivos regimes políticos, democracias (DAHL, 

2005) ou autocracias (SARTORI, 1994), informou a predominância da dimensão da 

cooperação mantida com o Brasil.  

A literatura especializada sugere que as estruturas domésticas políticas afetam a 

cooperação internacional, uma vez que impactam nos custos e nos benefícios das ações da 

política externa (LEEDS, 1999). Nesse sentido, os acordos no interior da díade democrática 

são considerados mais duráveis e críveis do que em qualquer outro par de díades (MILNER, 
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1992; LEEDS, 1999). Apesar de o impacto das instituições políticas internas variarem em 

razão do tema em pauta (ANASTASIA; OLIVEIRA, 2016).  

Os middle powers buscam a cooperação na sua dimensão mais complexa (científica e 

tecnológica), aspiram a liderança regional e a influência no sistema internacional, recorrendo 

às articulações políticas para alterar os resultados finais (WOOD, 1987; CARR, 2013). Eles 

mobilizam o regime político (democrático) para coordenar negociações nos fóruns 

multilaterais em temas sensíveis, como os direitos humanos (HURRELL, 2006; COOPER; 

MO, 2013; ANASTASIA; OLIVEIRA, 2016).  

 Os small powers atraem a cooperação internacional, exibindo recursos 

materiais/minerais para a realização de algumas das dimensões da cooperação dos middle 

powers. Alguns dos small powers apresentam accountability dos recursos externos recebidos, 

possibilitando-lhes desenvolver as capacidades nacionais (ARISTIZÁBAL, 2010).  

Este capítulo caracteriza e analisa os países selecionados, de acordo com as variáveis 

explicativas, regime político e posição dos países no sistema internacional. A primeira seção 

situa o continente africano no debate das relações internacionais e da ciência política. A 

segunda, concentra-se na caracterização do regime político. A terceira, foca na distinção 

desses países no sistema internacional. A quarta seção ressalta os rendimentos analíticos do 

capítulo.  

 

2.1 O continente africano no debate das Relações Internacionais e da Ciência Política  

 

Uma parte considerável de trabalhos acadêmicos tem colocado os países africanos na 

periferia do debate (OGUNNUBI; ISIKE, 2015; CILLIERS et al. 2015). Seja na análise de 

eventos marcantes, como a Segunda Guerra Mundial - luta contra o domínio colonial, Guerra 

Fria e guerra contra o terrorismo (ZUBERI, 2015) - seja conferindo pouca ênfase à 

importância do continente para o desenvolvimento das atuais potências médias (HUGON, 

2009). A tendência tem sido analisar a relevância das potências médias para os países 

africanos e não o contrário. Porém, após as independências políticas dos países africanos, um 

grande esforço acadêmico e intelectual tem sido feito para repensar o lugar do continente e 

dos países africanos no mundo
35

. 
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 Alguns trabalhos merecem destaque, tais como: UNESCO. Africa and the Second World War. Reports and 

papers of the symposium organized by Unesco at Benghazi, Libyan Arab Jamahirya, from 10 to 13 

november 1980. Paris: Unesco, 1985; KILLINGRAY, David. Fighting for Britain: African Soldiers in the 

Second World War. New York: James Currey, 2012.  
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Contudo, avaliar a importância e a própria inserção dos países africanos na ordem 

vigente exige, antes, refletir sobre os conceitos nucleares e postulados dessas áreas. Na 

verdade, a transposição de conceitos e de esquemas analíticos próprios da perspectiva 

filosófica ocidental encontra desafios em explicar e analisar as realidades dos países africanos 

(HARMAN; BROWN, 2013). Desse modo, é prudente adotar esses conceitos, não de maneira 

estática ou absoluta, mas em consonância com os contextos presentes em cada um dos países 

(FURTADO, 1997).  

Conceitos como “Estado” e “poder” precisam ser analisados à luz das realidades 

histórica e social dos países africanos (ODO, 2015). Enquanto estudos sobre o fenômeno 

“Estado africano” têm se concentrado desde a colonização, cumpre lembrar que a África tem 

uma presença estatal que antecede a presença dos europeus no continente. A África pré-

colonial experimentou várias formas de organização social e política (HUGON, 2009), com 

estruturas complexas que conjugavam vários territórios, como os grandes impérios da África 

Ocidental (Gana, séc. XI e Mali, séc. XIV) (OBENGA, 1981). Nesses impérios, reinava a 

noção de comunidade. A ideia de poder ultrapassava as capacidades materiais, abrangendo 

elos sociais e bens simbólicos (EMAGNA; MOUKO-A-BISCENE, 1995). 

 Em países como a África do Sul, essa ideia ficou patente na postura de Nelson 

Mandela, que seguiu a filosofia Ubuntu (humanismo) na reconciliação nacional no período 

pós-apartheid (OPPENHEIM, 2012).  

A África pré-colonial dispunha de numerosas etnias, distribuídas pelo continente, que 

gozavam de grande influência nas decisões políticas do nível central. Em países como Angola 

e Nigéria, a autoridade centrada no chefe tribal é ainda reinante e garantida pela Constituição 

(COUTINHO; GUEDES, 2007).  

A partir da presença islâmica e europeia no continente africano, os Estados africanos 

foram se modificando, por meio de violências e tensões entre diversas culturas (islâmica, 

europeia, africana) e por alterações ecológicas nos próprios impérios da África Ocidental 

(DIAGNE, 2010; AFIGBO, 2010). Contudo, a Conferência de Berlim (1884-1885) 

reconfigurou os territórios africanos. Eles foram transformados em dezenas de colônias, 

delimitadas por fronteiras e regidas por novas leis. Houve a delimitação do espaço público e 

do privado, contrastando com a noção de comunidade – um dos traços da organização social 

da África pré-colonial (ELAIGWU, 2010). A partir daí, em alguns países, a ideia de Estado 

precedeu a de nação. Em outros, a de nação precedeu a de Estado (HARMAN; BROWN, 

2013; CLAPHAM, 1996).  
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No período pós-colonial, a herança das estruturas administrativas e instituições 

políticas das ex-metrópoles, sem uma adequação étnico-social, criou uma dependência de 

regimes políticos monopartidários, com alto grau de centralização e patrimonialismo 

(JENSEN; WANTCHOKEN, 2004). A datar desse período, o panorama dominante foi a 

“publicização do privado e privatização do público” (EMAGNA; MOUKO-A-BISCENE, 

1995; ELAIGWU, 2010). Os Estados guardiões do bem comum da África pré-colonial 

transformaram-se em árbitros do bem público (KI-ZERBO, 2006). Aumentou-se a disputa 

entre partidos para o controle do poder político. Por conseguinte, instaurou-se um ambiente 

intolerante à atividade da oposição política (MATLOSA, 2007; UHUNMWUANGHO; 

IDADA, 2012).  

Na visão dos analistas de fora do continente africano, a heterogeneidade e as 

divergências étnicas criam tensões e produzem instabilidade política em alguns países 

africanos, o que constituiriam fatores gestantes da fraqueza institucional (BIRDSALL, 2007) 

e da corrupção (MCMILLAN, 2005). Essa relação desconsidera, entretanto, a dificuldade de o 

modelo das instituições políticas e das formas de administração das ex-potências coloniais em 

se adaptarem em uma região tão complexa. Murithi (1998) adverte que a herança institucional 

pós-colonial, destacadamente o sistema eleitoral majoritário, aplicado nas sociedades 

etnicamente diversificadas, excluiu permanentemente etnias pequenas da participação 

política. Esse sistema não conseguiu gerenciar interesses étnicos divergentes. Ademais, os 

analistas não perceberam que princípios democráticos pudessem ser expressos por 

preferências culturais, advindas das ancestralidades africanas (BRATTON; WALLE, 1997).  

Diante da limitação do sistema majoritário, o sistema de Representação Proporcional 

foi visto como o ideal e capaz de promover a justiça e a equidade, enquanto o sistema de 

governo suscitou vários debates. Na visão de Lijphart (1991), a combinação do 

parlamentarismo com a Representação Proporcional é ideal para países recém-democráticos, 

ou em democratização, mas o autor sublinha que a Representação Proporcional extrema (grifo 

do autor) coloca barreiras a partidos menores (LIJPHART, 1991, p. 73).  

Nas democracias emergentes africanas, o processo da democratização não foi um 

desenvolvimento gradual em torno das dimensões, competição e participação política. Ao 

contrário, “sistemas políticos mudaram de pouca ou nenhuma competição e participação, para 

uma completa competição e inclusão devido ao rápido processo de descolonização, ou 

mudaram de partido único para sistema multipartidário” (SALIH; NORDLUND, 2007, p. 

104). Essa transformação abrupta afetou a capacidade de os partidos políticos construírem 



54 
 

uma base popular e assegurar estruturas democráticas internamente (SALIH; NORDLUND, 

2007).  

Países-ilhas como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, no entanto, tiveram êxito no 

processo de democratização e governança, tanto no escopo quanto na durabilidade. Mas não 

foram incluídos, por um recorte metodológico, no livro de Huntington, A Terceira Onda 

(1991) - nem no livro de Arend Lijphart, Padrões da Democracia (1999) - por terem menos de 

1,5 milhão de pessoas e por contarem com uma harmonia étnico-social (CORBETT; 

VEENENDAL, 2015). 

Nas sociedades etnicamente divididas, a partilha de poder e a autonomia do grupo 

emergem como elementos garantidores da democracia (LIJPHART, 2004). Nas sociedades 

africanas, todavia, a partilha de poder não se resumiu somente a coalizões entre oponentes 

políticos, mas também na reconciliação entre inimigos étnicos. Países como a África do Sul 

(1994), esforçaram-se a fim de realizar tal reconciliação.  

Em Angola (1975-2002), porém, a tentativa de reconciliação entre forças políticas 

oponentes (MPLA e UNITA) não se concretizou, cedendo lugar a um sangrento conflito 

(SPEARS, 2002; SALIH; NORDLUND, 2007). Destarte, o ato eleitoral extrapola o processo 

de escolhas e decisões políticas e passa a se configurar como um “instrumento da prevenção 

de conflitos estruturais”, cuja efetividade da prevenção está intimamente ligada à presença de 

instituições políticas independentes e responsáveis (BOLAJI, 2014, p. 49).  

Apesar desses desafios, os países do continente conduziram grandes reformas e 

melhorias socioeconômicas nas últimas décadas. Talvez seja por isso que a “África 

incomoda”
36

, de acordo com Kabengele Munanga (2010, pp. 9-10), porque “depois de séculos 

de submissão e exploração [seus países] tentam assumir seu próprio destino no concerto das 

nações, reivindicando igualdade de tratamento e defesa de suas dignidade e liberdade 

humanas”.  

Atualmente, a África é um continente em constante mudança, composto por uma 

pluralidade de Estados (54). Alguns, recentemente criados (Sudão do Sul, 2011). Não há um 

Estado africano, e sim Estados africanos, cujos regimes políticos são variados. A solidez das 

instituições das principais democracias do continente se equipara a das tradicionais, em nível 

mundial.  

Alguns países africanos são considerados, no nível sistêmico, como potências médias, 

capazes de interferir na dinâmica da ordem hodierna das relações internacionais. O continente 
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 Prefácio do livro: A África que incomoda (2010), de Carlos Moore. 
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abriga países detentores de recursos estratégicos para operacionalização da era das tecnologias 

de informação, assim como países com potenciais mercados, que atraem um número 

expressivo de investimentos externos. Portanto, estudar as variações no regime político 

doméstico e na inserção internacional dos países africanos, torna-se relevante à compreensão 

de uma nova corrida internacional das principais potências mundiais em direção à África. 

Desse modo, são agregadas contribuições às áreas de relações internacionais e da ciência 

política.  

 

2.2 Regime político dos países selecionados: democracia e autocracia  

 

Esta seção classifica os países africanos estudados, relativamente à variável regime 

político: a poliarquia e a autocracia. A poliarquia será analisada à luz das condições 

apresentadas por Dahl (2005): 1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 2. Liberdade de 

expressão; 3. Direito de voto; 4. Elegibilidade para cargos públicos; 5. Direito de líderes 

políticos disputarem apoio; 5 a. Direito de líderes políticos disputarem votos; 6. Fontes 

alternativas de informação; 7. Eleições livres e idôneas; 8. Instituições para fazer com que as 

políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência 

(DAHL, 2005, p. 27). A autocracia será analisada como oposta à democracia: “a democracia é 

não autocracia” (SARTORI, 1994, p. 277).  

Será analisado, na primeira subseção, o regime político democrático e, na segunda 

subseção, o regime político autocrático. Os parâmetros utilizados para analisar e comparar a 

variável, Regime Político, são os Direitos Políticos, as Liberdades Civis e Liberdade de 

Imprensa, as subcategorias dos Direitos Políticos e das Liberdades Civis e o arranjo 

institucional. Depois disso, Cabo Verde (CV) e África do Sul (AS) foram considerados 

poliarquias. Angola (AN) e Nigéria (NG), classificadas como autocracias.  

 

2.2.1 Direitos Políticos e as Liberdades Civis e de Imprensa em África do Sul e Cabo 

Verde 

 

O Quadro 5 refere-se aos parâmetros utilizados para caracterizar os países de acordo 

com os regimes políticos. A análise foi feita mediante os pressupostos teóricos de Robert 
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Dahl, em consonância com os dados e os relatórios provenientes da Freedom House
37

, que 

classifica, por meio das categorias Direitos Políticos (DP), Liberdades Civis (LC) e Liberdade 

de Imprensa (LI), os regimes políticos, em uma escala de 1 a 7, sendo que 1 representa o país 

mais livre e 7 representa o país menos livre. 

 

Quadro 5 - Direitos Políticos e as Liberdades Civis e de Imprensa nos países selecionados 

(2004-2010) 
 

Anos  

 

Categorias  

Países 

África do Sul  Cabo Verde Angola Nigéria  

2004 DP 1 1 6 4 

LC 2 1 5 4 

LI Livre PL* NL** PL 

2005 DP 1 1 6 4 

LC 2 1 5 4 

LI Livre PL NL PL 

2006 DP 1 1 6 4 

LC 2 1 5 4 

LI Livre PL NL PL 

2007 DP 2 1 6 4 

LC 2 1 5 4 

LI Livre Livre NL PL 

2008 DP 2 1 6 4 

LC 2 1 5 4 

LI Livre Livre NL PL 

2009 DP 2 1 6 5 

LC 2 1 5 4 

LI Livre  Livre NL PL 

2010 DP 2 1 6 5 

LC 2 1 5 4 

LI PL Livre NL PL 

 Fonte: Elaborado pelo autor com dados da FREEDOM HOUSE, 2016a.  

*PL: Parcialmente Livre  

** NL: Não Livre  

 

Cabo Verde e África do Sul conseguem exibir, historicamente, uma das facetas 

apontadas por Robert Dahl (2012) na sua compreensão de poliarquia, vista como “um 

resultado histórico dos esforços pela democratização e liberalização das instituições políticas 

do Estado-nação” (DAHL, 2012, p. 346). Os dois países obtiveram êxito no processo de 

democratização e se destacaram na eleição democrática sucessiva de líderes políticos e na 

criação de instituições políticas garantidoras dos direitos dos cidadãos.  

 De acordo com Dahl (2012), em uma democracia, os cidadãos têm o direito de 

expressão, incluindo o exercício da crítica ao governo e à ordem socioeconômica. Na África 
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 A Freedom House é uma organização independente, que atua na promoção de instituições livres ao redor do 

mundo. A organização coleta e publica dados detalhados sobre o estado dos direitos políticos, liberdades civis, 

liberdades de expressão e religiosa e elabora relatórios sobre o processo eleitoral dos países.  
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do Sul e Cabo Verde, o direito de expressão e o direito à crítica só foram amplamente 

assegurados, no período da democratização. 

Cabo Verde, a 5 de julho de 1975, alcança a sua independência política, que pôs fim à 

política colonial portuguesa e pavimentou etapas para a criação de um Estado democrático. 

Contudo, de 1975 a 1991, o país foi dominado pelo Partido Africano para a Independência de 

Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC
38

)/Partido Africano da Independência de Cabo Verde 

(PAICV), que deteve o controle sobre a Assembleia Nacional Popular.  

Esse partido foi criticado por medidas antidemocráticas, como o cerceamento da 

liberdade de expressão, aproximando-se de um regime autoritário monopartidário. Embora 

mais moderado em comparação com os dos demais países africanos do período (ÉVORA; 

NOEMI, 2013). O sistema monopartidário gerou incômodo social, protagonizado por 

movimentos sociais, sindicais e intelectuais (FURTADO, 1997). Esse incômodo levou a 

reflexões no seio do próprio partido único, que já enfrentava uma crise interna em 1979. Com 

o golpe de Estado em Guiné-Bissau (1980), a parte cabo-verdiana do PAIGC se desvincula da 

sigla, fundando o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), em 1980. 

A África do Sul inaugurou uma nova etapa na salvaguarda dos direitos e das 

liberdades, com o fim do regime do apartheid e com a transição política para o regime 

democrático. Essa transição foi favorecida pela atuação oposicionista do partido Congresso 

Nacional Africano (CNA), por meio de apoio popular (1985-1994) e da liderança crucial de 

Nelson Mandela
39

.  

A reconciliação política entre os líderes (1990-1994), a inclusão de todos os partidos 

no processo de negociação (1990-1994) e a construção do consenso em torno de um conjunto 

de regras e princípios formais, também foram fundamentais para essa transição (NATHAN, 

2004). Durante esse período, o país assinou as principais convenções internacionais sobre os 

direitos humanos
40

 e retomou as relações oficiais com a comunidade internacional. 
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 PAIGC foi fundado em 1956 por Amílcar Cabral e outros políticos. Esse partido governou Guiné-Bissau e 

Cabo Verde, desde o ano da sua fundação, até 1980, quando ocorreu o golpe de Estado em Guiné-Bissau.  
39

 A atitude reconciliadora e não retaliada de Nelson Mandela com seus oposicionistas políticos fez dele um líder 

destacado nas negociações políticas para a democratização da África do Sul. Essa atitude adveio de uma cultura 

filosófica Ubuntu, em que ele cresceu (OPPENHEIM, 2012), e também da consciência de liberdade que ele 

desenvolveu durante os 27 anos de prisão (SUTTNER, 2016).  
40

 O país assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1994); 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1995); Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (1995); Convenção contra a Tortura e Outras Punições ou Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1998), Convênio Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1998), 

Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1998) e Convenção 

Internacional Para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1998). 
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A transição política e a democratização nesses países foram moldadas por um conjunto 

de condições internas e externas. Cabo Verde não foi palco de lutas de libertação nacional, 

como se sucedeu em outras ex-colônias portuguesas, nomeadamente Angola (1961-1974), 

Guiné-Bissau (1963-1973) e Moçambique (1964-1974). Apesar de autores, como Meyns 

(2002), indicarem que a “transição pactuada” em Cabo Verde foi facilitada pela 

homogeneidade étnico-social do país, ou pela cordialidade arraigada na cultura política 

nacional, como aponta Leão de Pina (2011), não se pode obliterar que a independência 

política do país seja resultado direto de uma luta armada, travada em Guiné-Bissau, entre os 

combatentes do PAIGC e as tropas portuguesas. Em Cabo Verde, houve contestação política 

contra o regime colonial e uma luta política em que se exigia a autodeterminação do povo de 

Guiné-Bissau e Cabo Verde (ÉVORA, 2001). 

 Com a democratização, a principal força de oposição política do país, o Movimento 

para Democracia (MpD) (1990), advogou a renovação de credenciais democráticas, 

culminando na abertura política e na reforma constitucional que aboliu o sistema do partido 

único e introduziu o sistema multipartidário. Em 1991, o MpD ganhou as primeiras eleições 

pluripartidárias, consideradas livres e transparentes. A contar desse período, Cabo Verde se 

destacou, no nível continental, como um caso exitoso no processo de democratização e de 

eleição de sucessivos governos democráticos (CORBETT; VEENENDAAL, 2015; PINA, 

2011).  

 Para a África do Sul, o grande desafio na transição política foi a reconciliação 

nacional, entre a população negra separada pelas políticas segregacionistas e a branca, que 

concentrou em si privilégios econômicos, sociais e políticos. Para Nelson Mandela, principal 

negociador nas Convenções por uma Sociedade Democrática (1991 e 1993), a democracia 

seria mais bem contemplada, caso os governantes derivassem sua autoridade de acordo com o 

consenso dos governados, sem distinção de raça, cor, gênero e credo. Nesse sentido, o 

exercício do voto deveria ser estendido a todas as populações e constituiria uma forma de 

instrumentalização das suas escolhas (MANDELA, 1991). Destarte, a construção de 

instituições políticas democráticas deveria ser arranjada de modo a acomodar tensões raciais e 

étnicas, bem como a prover capacidade governamental suficiente para uma mudança étnico-

social (MATTES, 2002). 

 A conquista do direito de voto pela população negra anunciava a mudança no regime 

político sul-africano, com a escolha de Nelson Mandela como novo Presidente (1994-1999) 

da África do Sul democrática. Na sequência, houve o alargamento do processo da eleição para 
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o nível municipal, em 1995, e a adoção do constitucionalismo (LIJPHART, 2004), que passa 

a salvaguardar os direitos humanos básicos e as liberdades civis (ARATO, 1997).  

Nesses países, as liberdades e os direitos foram garantidos pelas Constituições e 

respeitados pelos seus respectivos governos. Em Cabo Verde, a Constituição de 1992 

fundamentou a nação em um Estado democrático de direito, baseado nos princípios da 

democracia pluralista. O documento constitucional tipificou o país em uma “República 

soberana, unitária e democrática, que garante o respeito pela dignidade da pessoa humana e 

reconhece a inviolabilidade e a inalienabilidade dos Direitos do Homem, como fundamento de 

toda a comunidade humana, da paz e da justiça” (CABO VERDE, 2010, artigo 1°). 

O resultado emblemático das negociações e convenções da África do Sul foi a 

elaboração da Constituição por meio de um procedimento consultivo e inclusivo de uma 

sociedade multirracial e multilíngue. A Constituição tem o compromisso de “curar as divisões 

do passado e estabelecer uma sociedade repousada em valores democráticos, da justiça social 

e dos direitos humanos fundamentais” (SOUTH AFRICA, 1996, preâmbulo, tradução 

nossa).
41

  

Na democracia sul-africana, constatou-se que ela deveria se manifestar primeiro como 

um processo de participação popular no governo e, segundo, como uma forma institucional 

para a atualização e garantia da democracia como um processo (DU PLESSIS, 1994). Ao 

garantir direitos sociais, políticas afirmativas, autoconsciência e uma concepção de igualdade 

substantiva, a Constituição sul-africana se tornou uma das mais progressistas do mundo 

(JAGWANTH, 2003).  

Embora sejam democracias, Cabo Verde e África do Sul enfrentaram desafios, 

sobretudo na categoria liberdade de expressão e na consolidação da liberdade de imprensa. De 

acordo com Dahl (2012), um governo democrático precisa garantir a sua população acesso a 

fontes alternativas de informação, que não estejam submetidas ao controle do próprio 

governo.  

 Entre 2004 e 2006, Cabo Verde viu o seu grau de liberdade de expressão se reduzir, 

em consequência da censura praticada pelo governo contra os jornalistas. Contudo, a presença 

de instituições políticas promotoras e protetoras dos valores e normas democráticas, aliada a 

uma sociedade participativa, impulsionou a mudança para a melhoria no ambiente de 

comunicação e a diminuição do assédio a jornalistas (FREEDOM HOUSE, 2016a). A 
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 Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and 

fundamental human rights. 
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Constituição dispõe que “todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias (...) 

ninguém podendo ser inquietado pelas suas opiniões políticas, filosóficas, religiosas ou 

outras” (CABO VERDE, 2010, artigo 47°).  

No caso sul-africano, o país desceu para a categoria parcialmente livre da Freedom 

House, em termos de liberdade de imprensa em 2010. Reflexo da supremacia do 

conglomerado da mídia South African Broadcasting Corporation (SABC), pelo qual o 

governo continua tendo controle majoritário dos canais de rádio e televisão e, 

inevitavelmente, praticando algum tipo de censura. Para mais, alguns líderes políticos, 

subsequentes a Nelson Mandela, acionaram certas leis remanescentes da era apartheid para 

restringir a publicação de informações acerca da política e das forças de defesa nacional 

(NIBISHAKA, 2011; FREEDOM HOUSE, 2016a. 

 

2.2.2 Direitos Políticos e as Liberdades Civis e de Imprensa em Nigéria e Angola  

 

A poliarquia é um parâmetro para mensurar diretamente a democracia e indiretamente 

a autocracia. A própria definição da autocracia pela negativa, em comparação com a 

democracia, ressalta a identidade positiva da democracia, isto é, a da legitimidade 

democrática (SARTORI, 1994). Por isso, a ausência, de uma ou mais das condições 

apresentadas no início desta seção, faz com que a poliarquia se enfraqueça e ceda lugar a 

outros regimes. A principal diferença entre a poliarquia e os demais é a expansão dos direitos 

individuais em perspectiva longitudinal e em tipos de direitos (DAHL, 2012, p. 347).  

 Nigéria e Angola, realmente, apresentam desempenhos menores em todas essas 

categorias, em comparação com a África do Sul e Cabo Verde, consoante o Quadro 5. Neles 

não há promoção e nem proteção de direitos políticos e liberdades civis e de imprensa. Boa 

parte da literatura especializada tem relacionado a abundância de recursos minerais, 

essencialmente do petróleo, como um dos principais fatores que alimentam o regime 

autocrático nos países africanos.  

De acordo com Mitchell (2011), Estados abundantes em petróleo como Nigéria e 

Angola tendem a sofrer disputas partidárias sobre os seus recursos e tendem a ser menos 

democráticos. Outros autores avançam no assunto, argumentando que “a abundância de 

recursos naturais aumenta a competição pelo controle do Estado” (JENSEN; 

WANTCHEKON, 2004, p. 4). Porém, Amundsen (2014), tratando do mesmo tema, ressalta 

que a qualidade das instituições explica, em boa parte, a “maldição” dos recursos naturais nos 
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países africanos. Essa visão é compartilhada por Bhattacharyya e Hodler (2010), que 

relacionam “maldição” ou “benção” dos recursos, como dependentes do tipo das instituições 

políticas presentes nos países.  

O argumento do Amundsen sugere que, vários países africanos (principalmente o país 

tratado por ele, Angola), abundantes em hidrocarbonetos, vinham sendo mal governados
42

, 

antes mesmo da própria descoberta do petróleo. Então, os recursos minerais não são uma 

maldição para os países, e sim a “ausência de instituições políticas fiscalizadoras e 

redistributivas” (AMUNDSEN, 2014, p. 173).  

Os recursos naturais e minerais são vitais para o crescimento econômico desses países, 

como pode se constatar nas suas respectivas taxas de crescimento nos últimos anos. No estudo 

de Acemoglu e Robinson (2012), o crescimento econômico ocorre mesmo sob “instituições 

extrativas”, “quando as elites alocam diretamente recursos para atividades de alta 

produtividade controladas por elas” (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 97).  

Em Angola, as instituições de “extração” incluem a presidência (poderes presidenciais 

e o Poder Executivo), companhias de petróleo nacional, ministério das finanças, autoridades 

fiscais, banco central e o partido governamental (MPLA) (AMUNDSEN, 2014). Essas 

instituições são necessárias para a geração de receitas, porém, facilitam a concentração de 

renda, o patrimonialismo, sendo politicamente manipuladas, criando monopólios e corrupção. 

Nesse sentido, “a baixa qualidade das instituições redistributivas [Parlamento e Judiciário] é a 

principal razão para o fato de o petróleo se tornar uma “maldição” para o país” 

(AMUNDSEN, 2014, p. 173).  

As receitas petrolíferas possibilitam que o governo MPLA obtenha grandes recursos 

financeiros para se manter no poder. Para Jensen e Wantchekon (2004), a maioria dos Estados 

detentores de vastos recursos naturais é mais distante da população e menos accountable às 

suas populações. No caso de Angola, as receitas advindas desses recursos são distribuídas 

entre uma pequena elite que gerencia o crescimento econômico do país, detendo controle das 

instituições políticas que fiscalizam o próprio governo. Esse apontamento se aproxima do 

paradigma
43

 do "Estado predador" (1990-2004), proposto por Nelson Pestana (2004), em 

relação ao Estado angolano. O paradigma acima citado se caracteriza pela “criminalização dos 

                                            
42

 Na própria África, Botsuana, com grande exploração de diamante, é considerada uma das democracias mais 

vibrantes do continente, com uma gestão rigorosa de seus recursos. Para Woodberry (2011), o legado da 

colonização britânica (missionários protestantes) ajudou a criar um ambiente propício para o florescimento de 

instituições fortes nesse país.  
43

 Nelson Pestana apresenta três paradigmas para a análise do Estado nacional angolano: Estado-força (1975-

1985); Estado patrimonialista (1985-1990) e Estado predador (1990-2004...) (PESTANA, 2004, p.3). 
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aparelhos de Estado, pela economia de predação, acompanhada da corrupção econômica e 

social” (PESTANA, 2004, p. 4). 

O petróleo pode ser considerado um fator interveniente no estado político desses 

países, mas não a sua causa principal. Portanto, faz-se necessário, mediante a uma leitura de 

path dependence, mobilizar outros fatores que interferiram nessa configuração e, a partir daí, 

elucidar semelhanças e diferenças entre os regimes políticos desses países.  

Em Angola, o Acordo de Paz de Bicesse (1991), assinado entre José Eduardo dos 

Santos, do MPLA, e Jonas Savimbi, da União Nacional para a Independência Total de Angola 

(UNITA), assegurava um período de transição política, do regime de partido único ao 

multipartidarismo. Entretanto, esse acordo foi "curto e descuidado", não incluiu atores não 

armados (atores "morais", políticos, cívicos, etc.) no processo. Não foram introduzidas regras 

políticas para a transição, e a própria ONU ficou à margem na negociação (MESSIANT, 

2004). 

Já a Nigéria, nessa altura, iniciava a sua quarta república, caracterizada pela tentativa 

da democratização, aumento do número de partidos políticos e realização de quatro eleições 

gerais (1999, 2003, 2007 e 2011) (BROWN, 2013). No entanto, as ações e atuações dos 

governos desses países refletiram diretamente no quadro dos direitos políticos, das liberdades 

civis e de imprensa, ainda que as suas referidas Constituições documentem esses direitos e 

liberdades. Em Angola, o governo José Eduardo dos Santos não conseguiu proteger os 

direitos humanos e as liberdades, acusado em vários relatórios da Freedom House de 

perseguir críticos a seu governo, culminando no retrocesso das liberdades e na concentração 

de poder (PESTANA, 2004). 

O governo controla as principais estações de rádio, TV e o jornal diário (Jornal de 

Angola). “Às mídias privadas é frequentemente negado o acesso a informações ou eventos 

oficiais” (FREEDOM HOUSE, 2016a, tradução nossa).
44

 Existem várias organizações e 

associações controladas pelo governo que são incentivadas a manter parcerias mais com o 

governo do que com atores independentes (SCHUBERT, 2010). As forças de segurança 

pública são acusadas de atos de violência e torturas contra as pessoas que se opõem ao 

governo angolano.
45

  

                                            
44

 Private media are often denied access to official information or events. 
45

 Rafael Marques é um dos denunciadores da corrupção e da tortura cometidas pelo governo angolano para 

controlar os principais recursos do país, principalmente o diamante. No livro, Diamantes de Sangue, Corrupção 

e Tortura em Angola (2011), o autor aborda o assunto. Disponível para download em: 

<http://www.tintadachina.pt/pdfs/626c1154352f7b4f96324bf928831b86-inside.pdf>. 
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Não obstante a existência de leis e de suas garantias constitucionais, na prática, elas 

“são meramente ornamentais” (ROQUE, 2009, p. 146). Há uma falta de proteção de direitos 

políticos, liberdades civis e liberdade de imprensa, que torna Angola um país não livre 

(FREEDOM HOUSE, 2016a). Há pouca interação entre o governo MPLA e a população 

angolana, aprofundando a desigualdade social, constituindo um enorme obstáculo à 

consolidação da democracia (MCMILLAN, 2005; ROQUE, 2009).  

Relacionado à proteção e promoção de direitos e liberdades, o governo Obasanjo 

(1999-2007) enfrentou críticas pelo desrespeito aos direitos humanos e pelas intervenções 

ofensivas e menos protetoras nas operações, “Operation fire-for-fire” e “Operation Restore 

Hope” (2002) Fracassos que só foram reconhecidos pelo governo em 2006. Na verdade, a 

tentativa de democratizar o país falhou diante de ações não democráticas do governo. 

A Constituição nigeriana, em seu Art. 39. (1), assegura que “cada pessoa tem direito à 

liberdade de expressão, incluindo a liberdade de opinião e de receber e transmitir ideias e 

informações, sem interferências”. Mas, na prática, o governo limita essas liberdades, 

intensificando ataques e ameaças contra as mídias e restringindo atividades dos sindicatos 

trabalhistas.  

Os relatórios da Freedom House classificam a Nigéria como um país parcialmente 

livre, pela pouca proteção dos direitos políticos devido ao aumento do poder do partido do 

governo, People’s Democratic Party; à limitação das liberdades civis e de imprensa e às 

dificuldades para expandi-las aos demais membros da sociedade (FREEDOM HOUSE, 

2016a).  

 

2.2.3 Subcategorias de Direitos Políticos e de Liberdades Civis nos países selecionados 

 

O Quadro 6 permite observar o desempenho dos países mobilizados em subcategorias 

e possibilita extrair as similitudes e as diferenças, mesmo entre países com o mesmo tipo de 

regime político. Os Direitos Políticos foram caracterizados pela Freedom House (2016b) nas 

seguintes subcategorias: A: processo eleitoral (0-12); B: pluralismo político e participação (0-

16); C: funcionamento do governo (0-12). As Liberdades Civis foram organizadas em: D: 

liberdade de expressão e crença (0-16); E: direitos de associação e organização (0-12); F: 

Estado de direito (0-16) e G: autonomia pessoal e direitos individuais (0-16). Nas 

subcategorias, 0 equivale ao menor grau e os valores finais correspondem a maiores graus.  
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Quadro 6 - Subcategorias de Direitos Políticos e de Liberdades Civis 

  

 

 

Cabo Verde e África do Sul se assemelham no desempenho do processo eleitoral e da 

liberdade de expressão. Porém, Cabo Verde se destaca no pluralismo político e participação, 

funcionamento do governo, desempenho em Estado de direito e autonomia pessoal e direitos 

individuais.  

A África do Sul se sobressai, comparativamente a Cabo Verde, em direitos de 

associação e organização. Ressalvadas as diferenças do desempenho nessas subcategorias, os 

dois países fazem parte das democracias mais livres da África e casos de êxitos na transição 

política. As suas Constituições garantem direitos políticos, liberdades civis e de expressão, de 

Subcategorias  Anos  África do Sul  Cabo Verde  Angola  Nigéria   

 

Processo Eleitoral  

2006 12 12 2 7 

2007 12 12 2 6 

2008 12 12 2 3 

2009 12 12 4 3 

2010 12 12 3 3 

Pluralismo Político e 

Participação 

2006 14 15 5 8 

2007 14 15 5 9 

2008 14 15 5 9 

2009 14 15 6 8 

2010 14 15 6 7 

Funcionamento do 

governo 

2006 10  10 1 6 

2007 9 10 1 6 

2008 9 10 1 6 

2009 9 10 1 6 

2010 9 10  1 6 

  

Liberdade de Expressão 

e Crença 

2006 15 15 8 11 

2007 15 15 8 11 

2008 15 15 8 11 

2009 15 15 8 10 

2010 15 15 8 9 

Direitos de Associação 

e Organização  

2006 12 11 6 7 

2007 12 11 6 7 

2008 12 11 6 8 

2009 12 11 6 8 

2010 12 11 6 8 

Estado de Direito 

 

2006 13 14 4 4 

2007 12 14 4 5 

2008 12 14 4 5 

2009 11 14 4 5 

2010 10  14 4 5 

Autonomia Pessoal e 

Direitos Individuais 

2006 12 13 3 6 

2007 12 13 3 7 

2008 12 13 3 7 

2009 12 13 3 7 

2010 12 13 3 7 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da FREEDOM HOUSE, 2016b, Subcategory 

Scores. 
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acordo com os relatórios da Freedom House. Assim, são enquadrados na variável poliarquia 

de Dahl.  

Comparando as democracias com as autocracias, percebe-se uma diferença maior em 

todas as subcategorias. Quando analisadas somente as autocracias, a Nigéria se apresenta 

como parcialmente livre, comparada com Angola. A maior pontuação desses países é 

referente à subcategoria liberdade de expressão e crença. O pior desempenho da Nigéria é 

relativamente ao Estado de direito, e de Angola, refere-se ao funcionamento do governo. 

 

2.2.4 Arranjo institucional da África do Sul, Cabo Verde, Nigéria e Angola 

  

  No parâmetro arranjo institucional pode-se encontrar elementos que subsidiam uma 

interpretação mais acurada dos respectivos regimes políticos. De acordo com Robert Dahl 

(2012), para que um país seja governado democraticamente, isso pressupõe, no mínimo, 

certos arranjos políticos, práticas ou instituições que giram em torno de critérios 

democráticos. O Quadro 7 caracteriza o arranjo institucional dos quatro países africanos 

selecionados, mediante o Sistema Partidário, Sistema Eleitoral, Tipo do Parlamento e Sistema 

de Governo.  

Quadro 7 - Arranjo institucional dos países selecionados 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de MATLOSA, 2007; IDEA, 2015 e AFRICAN 

ELECTIONS DATABASE, 2016. 

 

2.2.4.1 Arranjo Institucional da África do Sul e de Cabo Verde 

 

O regime democrático sul-africano foi sacramentado em uma democracia 

constitucional e um sistema multipartidário, garantindo à população o direito ao sufrágio 

universal e eleições regulares (SOUTH AFRICA, 1996; LIJPHART, 2004). A Constituição 

passou a assegurar a separação de poderes sob as bases de uma sociedade democrática e 

aberta, em que o governo é fruto da vontade do povo e cada cidadão é igualmente protegido 

Países  Sistema 

partidário  

Sistema Eleitoral Tipo do Parlamento  Sistema de Governo  

África do Sul  Multipartidário  Representação 

Proporcional  

Bicameral (Câmara alta e 

Câmara baixa) 

Parlamentar  

Cabo Verde  Multipartidário  Representação 

Proporcional  

Unicameral (Assembleia 

Nacional  

Semipresidencialista 

Angola  Multipartidário Representação 

Proporcional  

Unicameral (Assembleia 

Nacional) 

Presidencialista  

Nigéria  Multipartidário  Sistema majoritário 

(First Past The Post) 

Bicameral (Câmara alta e 

Câmara baixa) 

Presidencialista  
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pela lei (SOUTH AFRICA, 1996). Essa Constituição inovou ao criar um mecanismo que 

possibilita ao Presidente e ao Parlamento agirem e controlarem-se mutuamente, assegurando o 

mecanismo de checks and balances entre os Poderes institucionais do governo. O poder 

constitucional é partilhado entre o Presidente e o Parlamento. As autoridades são 

constitucionalmente independentes e devem prestar conta de suas atividades às instâncias do 

Parlamento (SOUTH AFRICA, 1996).  

O Presidente exerce o poder com outros membros do gabinete durante, no máximo, 

dois mandatos. O Poder Legislativo é bicameral (Câmara Alta e Câmara Baixa) e organiza-se 

em Assembleia Nacional e no Conselho Nacional das províncias. A Assembleia Nacional é 

eleita para representar o povo no governo democrático. O Conselho Nacional das províncias 

representa as províncias e assegura que seus interesses sejam atendidos pelo governo 

nacional. O Poder Judiciário é independente, amparado por uma corte constitucional (SOUTH 

AFRICA, 1996; XAVIER, 2009). 

Em Cabo Verde, o principal debate entre o PAICV e o MpD, entre 1990 e 1992, foi 

em torno do sistema ideal de governo. O PAICV defendia o semipresidencialismo, enquanto o 

MpD, o parlamentarismo. O resultado final, outorgado na Constituição, foi o sistema 

semipresidencialista (SILVA, 2009). Outros autores trabalham com “sistema parlamentar 

mitigado”
46

, justificando se tratar de uma forma de evitar “o excesso do parlamentarismo 

puro” (GRAÇA, 2008, p. 358).  

O sistema semipresidencialista cabo-verdiano ganhou alguns ajustes. O Presidente 

pode escolher o primeiro-ministro, uma pessoa que não é necessariamente líder do maior 

partido, bastando os resultados da eleição para Assembleia Nacional (que é unicameral) “e a 

confiança majoritária e expressa do Parlamento” (CANAS; FONSECA, 2007, p. 128, grifo 

dos autores). 

  O Poder Executivo é partilhado entre o chefe de Estado (Presidente da República) e o 

chefe de governo (primeiro-ministro). O Executivo pode produzir decretos-legislativos sobre 

matérias de competência exclusiva da Assembleia, mediante a autorização dessa. Isso pode 

indicar o predomínio do Executivo sobre o Legislativo, produzindo um desequilíbrio 

constitucional (CANAS; FONSECA, 2007). 

                                            
46

 Essa é uma adaptação feita pelo professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Marcelo Rebelo 

de Sousa (1992), ao analisar os sistemas de governo dos Estados membros das Comunidades Europeias. DE 

SOUSA, Marcelo Rebelo. A integração europeia pós-Maastricht e o sistema de governo dos Estados membros. 

Análise Social, vol. XXVII (118-119), 1992, 789-799. 
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As eleições nesses dois países são realizadas frequentemente e são consideradas livres, 

justas e transparentes (FREEDOM HOUSE, 2016a). Essas considerações pressupõem que os 

representantes são escolhidos por meio de um processo eleitoral em que a coerção é incomum 

(DAHL, 2012). 

 Em Cabo Verde, a Constituição reserva o direito de voto em eleições legislativas e 

presidenciais a todos os cidadãos do país, maiores de idade, residentes no país e na diáspora, 

pelo sistema de Representação Proporcional, garantindo “o pluralismo de expressão e de 

organização política democrática (…)” (CABO VERDE, 2010, artigo, 2°). A eleição do 

Presidente da República ocorre pelo sufrágio universal, direto e secreto, enquanto o primeiro-

ministro é nomeado pelo Presidente da República, mediante os resultados das eleições 

legislativas (CANAS; FONSECA, 2007). 

O processo eleitoral cabo-verdiano é considerado bem organizado, transparente e livre 

de interferência dos partidos e do governo (FREEDOM HOUSE, 2006). Apesar disso, 

algumas irregularidades aconteceram nas eleições de 2001, em que membros de ambos os 

partidos (PAICV e MpD) foram acusados de violarem as urnas eleitorais. Esses membros e 

sentenciados em 2003. A existência da Comissão Nacional das Eleições e de tribunais 

independentes foi crucial para criar um ambiente de responsabilidade política eleitoral no país 

(BAKER, 2006).  

Em Cabo Verde, a diáspora pode votar nas eleições legislativas e presidenciais. Na 

verdade, é um dos poucos países que encoraja a participação política da diáspora e garante 

assentos legislativos (dois para cada continente) para as comunidades na África, Europa e 

América (RICH, 2008). A diáspora cabo-verdiana é maior em termos de população do que o 

próprio país. Em 2001, o círculo eleitoral da diáspora tinha um peso de 4,1% - relativamente 

ao número de eleitores registrados. Cada vez mais esse círculo tem se apresentado como 

relevante nas eleições presidenciais e legislativas do país (ÉVORA; NOEMI, 2013).  

No que tange a África do Sul, a Constituição garante a toda a população o “direito a 

eleições livres, justas e regulares (...) e votar em segredo” (SOUTH AFRICA, 1996, Capítulo 

2, parágrafo 19). O sistema eleitoral é o de Representação Proporcional (lista fechada). Para 

Lijphart (2004), a Representação Proporcional com listas fechadas “pode encorajar a 

formação e manutenção de partidos políticos fortes e coesos” (LIJPHART, 2004, p. 101).  

Em 2007, relatórios da Freedom House sublinhavam o aumento do domínio político 

do partido CNA na formulação de políticas e a natureza tecnocrática do mesmo. Não obstante, 

deve-se considerar que o sistema partidário sul-africano é marcado por checks and balances 

institucionais sobre o partido e a vigência do Estado de direito democrático, onde os 
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parâmetros constitucionais são respeitados. Há uma oposição política institucionalizada e um 

conjunto de instituições democráticas criadas a partir de 1994, que asseguram um ambiente 

político democrático (BROOKS, 2004). 

 

2.2.4.2 Arranjo Institucional da Nigéria e de Angola  

 

Nesses países autocráticos, as instituições políticas foram desenhadas de modo a 

permitir a permanência de uma pequena elite política no poder, embora os líderes políticos 

discursem a favor dos interesses do povo. Na visão do Presidente Olusegun Obasanjo (1999-

2007), a estagnação democrática nos países africanos resumia-se “na relutância dos líderes 

políticos em partilhar o poder e o pouco esforço na construção do consenso e na convivência 

política com os seus opositores”. Destarte, ele via a democracia e a boa governança como 

novas garantias ao desenvolvimento socioeconômico do país, por possibilitarem: “eleições 

periódicas, alternativas e competitivas; sociedade civil e organizações não governamentais 

efetivas e independentes; Judiciário independente; imprensa livre e responsável” 

(MOHAMMED, 2006, p. 15, tradução nossa).
47

  

Apesar de a Constituição do país invocar o pluripartidarismo, na prática vigorava o 

sistema de partido único que detinha o controle do aparelho do Estado (BROWN, 2013). O 

próprio Presidente, paradoxalmente, defendia a vigência do sistema de partido único como 

forma de destravar a paralisia política na Nigéria e nos demais países africanos.  

Essa defesa era em decorrência da prevalência de interesses particulares dos diversos 

partidos sobre interesses nacionais (MOHAMMED, 2006). Realmente, a ideia de um poder 

central e centralizador era defendida em algumas sociedades africanas pluriétnicas, como 

forma de evitar “derrapagens tribalistas” (FURTADO, 1997).  

Em Angola, a realização das eleições presidenciais, pelo sistema majoritário, foi 

marcada por disputas políticas entre os líderes do MPLA e da UNITA. José Eduardo dos 

Santos obteve uma “vitória tangencial e insuficiente” (49,7%) sobre Jonas Savimbi (40,7%) 

(MESSIANT, 2004). A eleição foi considerada fraudulenta pelo líder da UNITA, embora a 

                                            
47

 Periodic elections in which the electorate review the performance of their leaders and renew or terminate the 

mandate they had given them; real democracy is one in which people have choices between competing 

alternatives; a viable democracy is one which is fostered and strengthened by effective and independent 

nongovernmental organizations; the civil society; an independent judiciary that imposes sanctions on 

unconstitutional transgressions of social and political norms and regulations and a free, independent and 

responsible press is a critical element 
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ONU a tenha considerado “geralmente livre e justa”, o que consubstanciou certa 

“legitimidade” ao governo do MPLA.  

Para Christine Messiant (2004) não havia, na altura, condições militares e políticas 

necessárias para as eleições. O MPLA exercia um controle sobre o Poder Executivo, inclusive 

nas eleições, e possuía acesso a meios financeiros e de comunicação social. 

A mobilização da UNITA para a guerra e a recusa do MPLA em partilhar o poder 

fomentaram um clima de insegurança, culminado no brutal Massacre de Outubro (1992), 

contra as lideranças e simpatizantes do UNITA. O massacre desencadeou a remilitarização da 

sociedade e a volta do conflito, numa luta armada de reclamação do poder absoluto entre os 

dois opositores políticos. Após negociações inconclusivas e o descumprimento das cláusulas 

dos acordos (como por exemplo, acordo de Lusaca de 1994), o conflito entre os dois partidos 

cessou somente em 2002, com a morte do líder da UNITA, Jonas Savimbi, pelas Forças 

Armadas Angolanas.  

A assinatura do Acordo de Luena (2002), entre o governo MPLA e as forças da 

UNITA, terminou com a guerra civil angolana (1975-2002) e propôs a desmilitarização das 

forças da UNITA. A desmilitarização foi necessária porque criou um ambiente de confiança 

para o desenvolvimento de instituições políticas e normas que pavimentariam o percurso à 

transição política (LYONS, 2002). 

Nesses dois países ocorreu a centralização do poder nas mãos do Presidente. Em 

Angola, a única instituição fortalecida no período, e que se configurou como a mais poderosa 

do país, foi a presidência. Ela acolheu para si diversas funções: o “Presidente da República é o 

Chefe de Estado, o titular do Poder Executivo e o Comandante-Chefe das Forças Armadas 

Angolanas” (ANGOLA, 2010, art. 108°). Na reforma constitucional de 2010, a palavra 

“governo” é citada somente três vezes e não corresponde ao sentido de organização política-

administrativa.  

O Presidente José Eduardo dos Santos, que está no comando do país desde 1977, 

dispõe de várias prerrogativas constitucionais (2010). Ele pode destituir o gabinete e os 

governos provinciais, nomear e demitir membros do Tribunal de Contas e do Supremo 

Tribunal, sem a confirmação da Assembleia Nacional, e dissolver o Parlamento. Mesmo que, 

de acordo com a Constituição, ele possa ser destituído pelo Parlamento, a destituição só pode 

ser aprovada pela Suprema Corte, cujos juízes são nomeados pelo Presidente (ROQUE, 2009, 

2011; AMUNDSEN, 2014).  

Em Nigéria, o governo de Obasanjo realizou uma profunda centralização de poder e 

um controle dos ministérios ligados à economia e petróleo, desencadeando enfraquecimento 
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das instituições governamentais e violação das normas constitucionais (MOHAMMED, 

2006). A Constituição apontava ao dever do Estado de “abolir as práticas corruptas e abuso de 

poder” e, de igual modo, indicava a “distribuição dos recursos materiais como o bem comum 

da nação” (NIGERIA, 1999). 

A concentração de poder nesses países influenciou a (in)dependência dos demais 

Poderes políticos. Em Angola, a centralização suscitou dúvidas em alguns acadêmicos, se o 

sistema de governo é realmente semipresidencialista ou presidencialista (MADEIRA, 2015). 

Dado o descumprimento constitucional referente às atribuições do Presidente da 

República e ao tempo do mandato, o sistema do país ondula entre o presidencial e o 

parlamentar, reinando uma cultura de partido único em que a direção do governo está mais 

nas mãos do Presidente da República, do que nas mãos do primeiro-ministro, que se tornou 

um executor das decisões do Presidente da República e das deliberações do conselho de 

ministros (FEIJÓ, 2007; MATLOSA, 2007). Conforme as alterações constitucionais de 2010, 

foi abolida a posição do primeiro-ministro e criada a do Vice-Presidente, indicado pelo 

Presidente. 

Em razão da elevada concentração de poderes na figura do Presidente da República, o 

regime do país é considerado presidencialista, um presidencialismo desprovido de checks and 

balances (COUTINHO; GUEDES, 2007). Ou, na classificação de Nelson Pestana (2011), um 

"presidencialismo extremo". Em sistemas presidencialistas, o grande problema são os 

frequentes impasses entre o Executivo e o Legislativo e a rigidez da duração de mandato que 

não pode ser estendido (LIJPHART, 2004). Isso não se verifica em Angola, aliás, não há uma 

clara separação entre o partido, o governo e o Estado, mas, tão somente uma “partidarização 

da vida pública” (SCHUBERT, 2010, p. 659, grifo do autor, tradução nossa).
48

  

Apesar da garantia constitucional da separação de poderes e da interdependência de 

funções, o Poder Judiciário sofre pressão política e interferência do Presidente do país 

(ROQUE, 2009; SCHUBERT, 2010). Em 2010, a Assembleia Nacional realizou mudanças 

constitucionais que enfraqueceram o próprio Parlamento, em termos de expertise técnica e de 

organização interna, em razão da sua dependência financeira (PESTANA, 2011; 

AMUNDSEN, 2014).  

A Constituição nigeriana tipifica o sistema do governo como parlamentarista. O 

Executivo é controlado pelo Presidente, que é também o comandante-chefe das forças 

armadas da federação.  

                                            
48

 Is the partidarizacão, the‘party-isation’ of public life and all social sectors. 
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O Parlamento foi desenhado contendo uma legislatura bicameral: o Senado e a Casa 

Federal dos Representantes, referenciados de Assembleia Nacional. A instituição tem o poder 

de elaboração das leis para a paz, ordem e boa governança da federação. O Senado é 

constituído por 109 cadeiras, com três senadores de cada estado e um da capital federal 

(Abuja). A Casa Federal dos Representantes é constituída por 360 membros (NIGERIA, 

1999).  

As receitas de petróleo, todavia, permitiram que o governo consolidasse o poder no 

nível federal, criando estados financeiramente dependentes do governo central e fomentando 

um sistema de patrimonialismo (RENO, 2000; JENSEN; WANTCHEKON, 2004).  

 O chefe da justiça deve ser nomeado pelo Presidente, por recomendação do Conselho 

Judicial Nacional, sujeito à confirmação por um Ato da Assembleia Nacional. Existem várias 

cortes de apelação, dentre essas, a Corte Sharia de Apelação da capital territorial federal 

(Abuja), responsável por supervisionar e apelar para questões concernentes às leis pessoais 

islâmicas (NIGERIA, 1999). Várias dessas cortes tradicionais, porém, não obedecem ao 

procedimento legal. O próprio Poder Judiciário é considerado uma instância de influência 

governamental, marcado pela corrupção e ineficiência jurídica (IDADA; 

UHUNMWUANGHO, 2012; ODO, 2015). 

O sistema eleitoral angolano é de Representação Proporcional, contudo, o chefe de 

Estado não é eleito diretamente nas eleições populares, “é eleito Presidente da República e 

Chefe do Executivo, o cabeça de lista, pelo círculo nacional, do partido político ou coligação 

de partidos políticos mais votados no quadro das eleições gerais” (ANGOLA, 2010, art. 

109°).  

De acordo com a Freedom House (2016a), os resultados eleitorais de 2008 foram 

considerados não livres, não justos e não transparentes.  Contudo, na visão dos observadores 

da União Africana, as eleições foram “transparentes e democráticas”.  Essa eleição consolidou 

a hegemonia do MPLA, que obteve 81,64% dos votos e passou a controlar 191 dos 220 

assentos do parlamento unicameral (Assembleia Nacional) (AFRICAN ELECTIONS DATA 

BASE, 2016). O partido que sustenta o governo foi acusado de violar normas eleitorais, ao 

utilizar, na campanha, recursos do próprio Estado e doações de empresas privadas 

estrangeiras, contando com a parcialidade da Comissão Eleitoral Nacional, dirigida por 

pessoas próximas ao partido MPLA. 

 Na Nigéria, o sistema eleitoral é majoritário (first past the post) “em que o candidato 

vencedor é aquele que ganha maior quantidade de votos, do que qualquer outro candidato, 

mesmo que isso não se configure maioria absoluta dos votos válidos” (IDEA, 2016, tradução 



72 
 

nossa).
49

 O Presidente é eleito pelo voto popular, para um máximo de dois mandatos, embora 

Obasanjo apresentasse uma emenda constitucional para um terceiro mandato, em 2007, que 

foi recusada pela corte do país.  

As eleições presidenciais da Quarta República (1999, 2003 e 2007), que 

ambicionavam difundir e garantir a democracia no país, foram vistas como as piores. A falta 

de credibilidade dessas eleições foi acompanhada por violência política e alto índice de 

corrupção entre os políticos (BOLAJI, 2014).  

Em 2003, as eleições presidenciais e legislativas foram consideradas não justas e não 

transparentes. Ocorreu falsificação de documentos de identidade dos eleitores, diminuindo a 

confiança na Comissão Nacional Eleitoral Independente, por encobrir fraudes eleitorais que 

desrespeitavam a legislação. Apesar disso, os observadores internacionais afirmaram que a 

eleição refletiu a vontade da maioria, conferindo legitimidade para o funcionamento do 

governo.  

Em 2007, a campanha eleitoral presidencial foi marcada por assassinatos de líderes 

políticos da oposição e por fraudes na eleição de Umaru Yar’Adua. Apesar disso, a Suprema 

Corte não conferiu respaldo às denúncias feitas pela oposição, provocando a marginalização 

da oposição (FREEDOM HOUSE, 2016). 

 A próxima seção concentra-se, mediante os subsídios da caracterização dos 

respectivos regimes políticos, na inserção internacional desses países e, em seguida, analisa a 

combinação dos níveis doméstico e sistêmico, com vistas a informar as dimensões da 

cooperação internacional mantidas bilateralmente por esses países com os demais países do 

sistema internacional, essencialmente o Brasil. 

 

2.3 Inserção internacional dos países africanos: middle e small powers  

 

A inserção internacional será analisada por duas variáveis: as capabilities (realismo) e 

o comportamento (institucionalismo). Essas variáveis serão analisadas de maneira combinada, 

como forma de elucidar o leque de ferramentas disponíveis aos países para a inserção 

internacional. Assim, as capabilities da abordagem teórica realista são relacionadas ao PIB, 

território, população, despesa militar, efetivo total de forças armadas e recursos minerais. O 

                                            
49

 First Past The Post is the simplest form of plurality/majority electoral system. The winning candidate is the 

one who gains more votes than any other candidate, even if this is not an absolute majority of valid votes. 

Disponível em: <http://www.idea.int/esd/glossary.cfm#>. Acesso em 20 jul. 2016.  
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comportamento da abordagem institucionalista diz respeito à participação em fóruns 

internacionais, representação de grupos de países e participação em operações de paz 

(BARNETT; DUVALL, 2005).  

Na visão de Martin Wight (2002), tanto componentes do poder de uma “potência” 

abrangem as capabilities, quanto elementos menos tangíveis, como a “eficiência 

administrativa, e financeira, o aprimoramento educacional e tecnológico e, acima de tudo, a 

coesão moral” (WIGTH, 2002, p. 5). Alguns dos middle powers concentram suas ações nas 

estruturas normativas, principalmente nas instituições multilaterais e organizações 

internacionais, com objetivo de trabalhar os seus interesses (BARNETT; DUVALL, 2005).  

Os atuais middle powers exercem influência nas suas regiões e participam nas 

operações de paz. Eles orientam as ações externas, por meio de instituições internacionais, e 

se articulam com seus pares e small powers nos fóruns multilaterais, para aumentar a 

capacidade de negociação nesses espaços (COX, 1996; CARR, 2013). Nesse âmbito, os 

middle powers são capazes de realizar cooperação para reduzir a vulnerabilidade da política 

externa dos small powers no sistema internacional (COX, 1996; GUIMARÃES, 1997; 

ROLLAND, 2007). 

  Os small powers ascendem ao ambiente internacional, exibindo dotações de recursos 

minerais, ou apresentam accountability dos recursos técnicos e financeiros recebidos de 

outros países, possibilitando-lhes desenvolver suas capacidades nacionais (ARISTIZÁBAL, 

2010). Nesse sentido, foi adicionado, na variável comportamento, o indicador transparência 

internacional
50

, que analisa os índices de percepção de corrupção no mundo, de 0 a 10; sendo 

0 correspondente ao país altamente corrupto e 10 ao país altamente transparente. A partir 

dessas variáveis foram recolhidos os dados para os países selecionados, de acordo com o 

Quadro 8. O ano de referência da coleta da maioria dos dados foi 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50

 A transparência é relativa à capacidade do Estado em implementar iniciativas anticorrupção, honrar os 

contratos assinados e o grau de compromisso do país em combater a pobreza e outros problemas sociais pelos 

recursos externos recebidos.  
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Quadro 8 - Variáveis e indicadores da posição internacional dos países (2010) 
Indicadores África do Sul Nigéria Angola Cabo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 C
a

p
a

b
il

it
ie

s 
 

Produto Interno Bruto (PIB) US$  365,2 bilhões 369,1 bilhões 82,47 bilhões  1,664 bilhões 

PIB per capita US$ 7.175,62 2.310,86 4.218,65  3.413,26  

Território (km²) 1.220.000 923.768 1.247.000 4.030  

População  50,9 milhões  159,7 milhões 19,55 milhões 487.601 mil 

Despesa militar (% do PIB) 1,1 0,5 4,2 0,5 

Efetivo total de forças armadas  7.617.063 20.839.976 1.528.166 106.864 

Petróleo (produção/dia) (2012) 181.000 2.524.000 1.872.000 0 

Petróleo reservas comprovadas (2013) 15.000 37.199.998 10.469.999 0 

Gás natural (produção/m³) (2011) 1.280.000 31.360.000 752.000 0 

Gás natural reservas comprovadas (m³) 16.000.000 5.153.000.259 366.000.013 0 

C
o

m
p

o
rt

a
m

en
to

 

Participação em principais fóruns 

internacionais  

ONU, OMC, 

FMI, OIT 

FMI, OIT, 

OMC, ONU 

FMI, OIT, 

OMC, ONU, 

FMI, OIT, 

OMC, ONU 

Participação em grupos de países IBAS, BRICS, 

G20, G24,G77 

G24, G77 G77 G77 

Participação em operações de paz 7  3  0 0 

Contribuição com tropas (nov. 2010) 2.173 5.846 0 0 

Posição global e pontuação na transparência 

internacional 

54° (4.5) 134° (2.4) 168° (1.9) 45° (5.1) 

Fonte: Elaborado a partir do WORLD BANK, 2016; CIA WORLD FACT BOOK, 2016; 

INDEX MUNDI, 2016; UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS, 2016 e 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2016a. 

 

2.3.1 Capabilities dos Middle Powers: África do Sul e Nigéria  

 

A África do Sul e a Nigéria são consideradas middle powers. Elas detêm as maiores 

economias do continente, em termos do Produto Interno Bruto: 365,2 bilhões e 369,1 bilhões, 

respectivamente (2010). Ambos os países apresentam despesas militares altas, sendo que a 

Nigéria se sobressai comparativamente à África do Sul no tamanho da economia e no efetivo 

das forças armadas. Realmente, a caracterização da Nigéria como middle power é ancorada 

muito mais nas estatísticas econômicas e militares, do que no comportamento (ADEBAJO, 

2008). Esse status concentra-se na “diplomacia econômica” em torno da exportação de 

petróleo, relações comerciais, acordos bilaterais e militares (JEGA, 2010; ALAO, 2011).  

A Nigéria é um dos maiores países africanos produtores de petróleo, detendo enormes 

reservas de gás. Em 2010, foi considerada a segunda maior economia da África, somando-se 

ao fato de o país exercer uma liderança política e militar na ECOWAS (ALLI, 2012). O país 

faz parte do Grupo dos 24 (G24 - 1971), que atua na coordenação de posições de seus 

membros, em assuntos de desenvolvimento econômico, questões monetárias e reformas das 

instituições financeiras de Bretton Woods.  

O país também pertence ao Grupo dos 15 (G15-1989), que se encarrega da cooperação 

entre membros do grupo, em setores de comércio, investimento e tecnologia, e ao Grupo dos 
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77 (G77), que se preocupa em promover os interesses econômicos dos membros, reforçando a 

capacidade de negociação do grupo na ONU. Todavia, por causas das fontes esgotáveis, como 

o petróleo, e por desafios internos, em termos de consolidação democrática, violência política 

e pobreza, a Nigéria é referida como um “gigante com pés de barro” ou um “gigante aleijado” 

(JEGA, 2010).  

A África do Sul foi capaz de combinar os recursos de soft power, por meio da 

diplomacia pacifista de Nelson Mandela (OGUNNUBI; ISIKE, 2015), com as suas 

capacidades econômicas. Essa combinação reforçou a influência do país no nível continental e 

internacional (BESHARATI, 2013). O país passou a ser parceiro estratégico para principais 

potências, em virtude da sua posição, como liderança regional, e envolvimento em temas 

globais (CHEVALLIER, 2008; CILLIERS et al. 2015).  

A África do Sul se destacou nos fóruns multilaterais pelo empreendedorismo 

normativo e cumprimento das normas internacionais, permitindo que seja considerado um 

middle power (COOPER, 1997; HURRELL, 2000; SCHOEMAN, 2003; FLEMES, 2009; 

NOLTE, 2010). Nesse sentido, na variável comportamento, a política externa sul-africana 

confere uma ênfase significativa ao cumprimento das normas internacionais, apoiando-se 

numa diplomacia pacifista. 

 

2.3.2 Comportamento dos Middle Powers: África do Sul e Nigéria 

 

Na década de 1960, a Nigéria apoiou alguns países africanos no processo da luta de 

libertação nacional. O país criou a Força Tarefa Militar Africana, na Organização da Unidade 

Africana (1972), e ofereceu suporte financeiro para os movimentos e partidos políticos em 

Angola, África do Sul, Lesoto, Botsuana, Moçambique, Zimbábue e Zâmbia. Era também 

consultora internacional para as questões africanas, denunciando os abusos cometidos pelo 

regime segregacionista da África do Sul, defendendo o isolamento internacional e o embargo 

econômico a esse regime.  

Em relação à África do Sul, o país reclamava para si o status de uma potência, no 

mesmo patamar em que as potências ocidentais coloniais presentes no continente africano, 

nessa década (MENDONÇA, 2008). Essa reclamação do regime segregacionista contribuiu 

para o isolamento do país em grandes questões e debates fundamentais no âmbito da 

descolonização dos países africanos.  
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A Nigéria se envolveu de maneira mais intensa nesses debates, participando nas 

operações de paz da ONU no Congo, em 1960 (IBEANU, 2010; EBEGBULEM, 2013), e 

ensaiando, desde cedo, a pretensão de se tornar um país central no continente. A tentativa era 

a de se desempenhar papéis de poder regional, sendo ator pivô na segurança regional 

(WOOD, 1987) e de middle power, reconhecido pelas principais potências mundiais, como 

um ator estabilizador no continente.  

O país influenciou, por meio do Tratado de Lagos, a formulação da Economic 

Community of West African States (ECOWAS - 1975), com o objetivo de promover a 

segurança e a paz na região (MEIERDING, 2010). Em comunhão com o exercício dessas 

ações, passou a reclamar a si o papel de representar a África e os africanos, justificando-se por 

possuir a maior concentração de população negra, o que a validaria como uma liderança 

natural (ADEBAJO, 2003; ALLI, 2012). 

Durante esse período, a Nigéria foi considerada, pelos Estados Unidos da América, 

capaz de construir arranjos cooperativos regionais muito importantes (JEGA, 2010; IBEANU, 

2010). Nesse sentido, as operações de paz
51

 se transformaram em instrumentos estratégicos da 

política externa, conferindo ao país a capacidade de ação e detenção de ameaças para a 

segurança, paz e desenvolvimento em uma região tradicionalmente instável (ALLI, 2012). 

As ações da política externa convenceram a Nigéria a reivindicar, prematuramente, o 

seu espaço no concerto das potências médias. Em 1987, a Nigéria sediou o Concerto das 

Potências Médias (Fórum de Lagos), cuja intenção foi facilitar a cooperação multilateral e 

possibilitar que Estados membros exercessem influência coletiva nos assuntos externos. No 

mesmo ano, ocupou a cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU (CSNU) e 

formalizou o interesse em ocupá-la de forma permanente, indicando alguns elementos que 

fundamentariam esse pleito:  

 

1) possuir a maior população africana; 2) defensor consistente da libertação africana; 

3) capacidade e responsabilidade em encontrar soluções aos problemas regionais e 

globais; 4) promoção de bem-estar social e econômico de grupos fora das fronteiras; 

e 5) contribuição pela paz regional militar e materialmente (NIIA, 2005, p. 3).  

 

 

                                            
51

 A Nigéria participou nas seguintes missões de paz: Force Interine des Nations Unides au Libran (FINUL-

1978), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO-1991), United Nations 

Mission in Liberia (UNMIL – 2003), United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH -2004), United 

Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI - 2004), African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur 

(UNAMID-2007) e United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS - 2011) (UNITED 

PEACEKEEPING OPERATIONS, 2016). 
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Na medida em que a Nigéria se intitulava revestida por um “destino africano” 

(ADEBAJO, 2008), que lhe facultava o direito natural de representar o continente, ou seja, 

uma liderança natural, a África do Sul, com o fim do regime do apartheid (1994), defendia 

uma liderança moral, em virtude da reconciliação nacional, promoção dos valores morais e 

democráticos e proteção dos direitos humanos (DARBON, 2009).  

Na observação do governo Nelson Mandela, a liderança sul-africana constituía uma 

forma de o país reparar a dívida com a comunidade internacional, referente a abusos de 

direitos humanos cometidos pelo regime segregacionista (CILLIERS; MALAN, 1996). O país 

transformou-se em um ator relevante no processo de negociação política e na mediação de 

conflitos na região, exibindo comportamento de um middle power e um poder regional 

(FLEMES, 2007). 

Em vez de uma política externa focada somente em exploração das capabilities, 

Nelson Mandela buscou construir um poder ideacional, por meio da diplomacia pacifista. O 

país engajou-se na política de não proliferação de armas nucleares, destruídas no início de seu 

governo, e na diminuição da despesa em Defesa, o que depois afetou a capacidade e a 

participação do país em intervenções militares (CILLIERS et al. 2015), comparativamente 

com a Nigéria. Em compensação, a África do Sul concentrou seus recursos e discursos em 

temas como desarmamento e resolução pacífica dos conflitos, exercendo uma “diplomacia de 

nicho” (EVANS; GRANT, 1991), o que lhe conferiu uma influência moral no sistema 

internacional (FLEMES, 2007).  

A política de não proliferação abriu espaço ao país para uma liderança nos fóruns 

multilaterais, coordenando as negociações do tema na Convenção Internacional para o 

Banimento de Minas Antipessoais, e sediando encontros, tais como, Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em relação à Sociedade de 

Informação e Desenvolvimento (1998), e a 12ª Cúpula do Movimento dos Não Alinhados 

(1998), em que Nelson Mandela foi Secretário-geral (SCHOEMAN, 2000).  

A Nigéria se empenhava também em uma atuação multilateral. O país havia sediado 

um encontro para debater as reformas e a transição da Organização da Unidade Africana para 

a União Africana, por meio de dois documentos elementares: o Plano de Ação de Lagos 

(1980) e o Tratado de Abuja da Comunidade Econômica Africana (1991). Além disso, a 

Nigéria iniciou maior protagonismo na ECOWAS, inclusive, participando nas operações de 

paz por meio dessa comunidade. Na ECOWAS foi criado um comitê de observação para 

discutir as crises políticas e os conflitos políticos nos países vizinhos (Serra Leoa/1997-2000, 
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Guiné-Bissau/1999 e Costa do Marfim/2002) e um Grupo de Monitoramento de Cessar-fogo 

para crise política na Libéria (ALLI, 2012). 

A Nigéria se comportou como um país contestador (BADIE, 2009), diante do fracasso 

das potências internacionais, na restauração da paz na Somália e na Ruanda. O país participou 

ativamente nas operações na Libéria (ECOMOG 1990-99, UNMIL, 2003) e em Serra Leoa 

(ECOMOG 1996-99, UNAMSIL 1999-2003).  

A política externa sul-africana abrangeu, em um primeiro momento, a região da África 

Austral com foco na integração regional (SADC). Num segundo momento, circunscreveu-se a 

uma projeção e liderança continental, concentrando-se em reformas da Organização da 

Unidade Africana (OUA) para a União Africana com a Nigéria.  

No governo Thabo Mbeki (1999-2008), houve um redirecionamento da política 

externa sul-africana ao continente, no âmbito do “Renascimento Africano”
52

. O projeto 

correspondia ao rejuvenescimento político, econômico e cultural, transição da OUA para a 

UA e desenvolvimento do continente, por meio da NEPAD (ALDEN; VIEIRA, 2011). Para o 

exercício efetivo dessas estratégias, a política externa sul-africana reconheceu que teria de 

reforçar uma diplomacia consultiva e branda com outras potências, principalmente com a 

Nigéria. Nesse viés, estabeleceu-se uma inescapável interdependência entre a África do Sul e 

o vasto sistema intra-africano (SOUZA, 2008; ECOSTEGUY, 2011). 

 Por fim, no terceiro momento, a política externa sul-africana concentrou-se no nível 

sistêmico, pela demonstração de uma diplomacia que ia ao encontro do consenso com a 

ordem internacional. Nesse nível, o objetivo era alcançar um assento permanente no CSNU, 

apresentando o histórico e o êxito do país em operações de paz, a promoção da democracia e 

dos direitos humanos, e o engajamento em prol da reforma da ordem internacional 

(SCHOEMAN, 2000). Além disso, o país passa a constituir em uma porta de entrada para as 

potências mundiais com interesses no continente africano (GAMES, 2012). 

O regime político desses países refletiu nas suas ações externas, desembocando em 

diferentes envolvimentos no nível regional, continental e internacional. Na Nigéria, as 

décadas anteriores, governadas por regimes ditatoriais, assombravam a legitimidade regional 

e internacional do país, resultando em sanções econômicas contra o seu governo.  

A preocupação primária de Obasanjo (1999-2007) foi com a restauração da reputação 

do país, referente à promoção da paz, direitos humanos e democracia. O ensaio da 
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 O Renascimento africano abrange períodos importantes, de acordo com Alfa Diallo (2011): as independências 

(1960), a Organização da Unidade Africana (1963), a libertação de Nelson Mandela, o fim do apartheid (década 

de 1990) e a criação da União Africana (2002). 
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democratização e demonstração de mudança fez com que o país fosse readmitido na 

Commonwealth e as sanções aplicadas aos governos anteriores, retiradas (MEIERDING, 

2010).  

A Nigéria passou a ser acionada para responder pela crise democrática na África 

Ocidental, provendo assistência no processo eleitoral e outros requerimentos da consolidação 

democrática na região. Contudo, a possibilidade dessas ações se transformarem em recursos 

de “soft power” (NYE JUNIOR, 2004) foram se desvanecendo diante de uma incoerência 

interna e um regime político autocrático. Como um país autocrático poderia desenvolver 

ações democráticas em outros países? Nessa perspectiva, a Nigéria, como um middle power, 

não foi capaz de produzir ganhos de confiança nos países parceiros, por meio de recursos de 

soft power (COOPER; MO, 2013). 

Tanto os regimes militares quanto os civis foram incapazes de aplicar o princípio da 

Responsabilidade ao Proteger (R2P) nos conflitos étnicos e religiosos e atos de terrorismo na 

região. O país não conseguiu projetar uma diplomacia branda (OGUNNUBI; ISIKE, 2015), 

sendo várias vezes criticado por implementar uma “ordem neoimperial no Norte da África” 

(JEGA, 2010; ALLI, 2012). O resultado foi uma política externa inconsistente no nível 

regional e sistêmico (CILLIERS et al. 2015). 

No entanto, no caso sul-africano, a transição do apartheid para uma democracia 

constitucional consubstanciou uma reintegração exitosa da África do Sul nos assuntos 

internacionais (CILLIERS et al. 2015, p. 22), pela demonstração de recursos ideacionais de 

poder e reconciliação nacional para a construção de uma nação integradora.  

Se durante o regime segregacionista houve investimentos pesados nos recursos de 

hard power, como forma de barrar conflitos na região Austral, com a democratização, o país 

investiu significativamente em recursos de soft power. Todavia, isso não impediu de o país ser 

crítico à ordem internacional. O motivo central desse tipo de atuação dos middle powers é 

participar e impingir ajustes na ordem internacional, atuando via regimes e instituições 

internacionais (COX, 1996; CARR, 2013).  

Durante o mandato do Thabo Mbeki (1999-2008), a África do Sul surgiu como uma 

“reformista global”. O país coordenou, com outras potências médias, ações para maior 

protagonismo nos fóruns multilaterais (LANDSBERG, 2012). Esse governo deu continuidade 

aos temas centrais da política externa sul-africana, como os direitos humanos e o 

desarmamento, sediando a Conferência Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata (2001). A África do Sul se empenhou na criação da Corte 
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Penal Internacional (2002), na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (2002) e 

na primeira Cúpula da União Africana (2002) (BARBOSA, 2015).  

O país passou a fazer parte dos grandes clubes de países que interferem na agenda 

global. Em 2001, a diplomacia sul-africana foi imprescindível para o lançamento da Rodada 

Doha da OMC e da sua Agenda para o Desenvolvimento. Em 2003, buscaram-se esforços 

para uma atuação mais assertiva do grupo Non-Agricultural Market Access Negotiations 

(NAMA-11), com o intuito de separar o tema da indústria e da agricultura nas negociações da 

OMC, limitando a abertura de mercado em comércio de bens industriais (BARBOSA, 2015). 

No mesmo ano, a África do Sul formulou, com a Índia e o Brasil, o fórum trilateral (IBAS-

2003), como forma de criar um espaço de diálogo e de promoção da CSS entre esses países.  

Essas articulações confirmam as coalizões perpetradas entre os middle powers, para 

aumentar o poder de negociação no tabuleiro internacional (WIGHT, 2002; CARR, 2013), 

assim como indicam apoio recebido dos small powers do Sul Global (AYLLÓN, 2012). As 

articulações, como a do fórum IBAS, revelam uma convergência de princípios e identidades 

entre os participantes (OLIVEIRA, ONUKI, 2006; ANASTASIA; OLIVEIRA, 2016).  

A política externa do Jacob Zuma (2009-) abrangeu, mormente, essas articulações. O 

país continuou na reivindicação de reformas nas instituições financeiras internacionais (FMI e 

BM), a partir da adesão ao grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em 

2011, como forma de ampliar a participação dos países em desenvolvimento nas decisões 

econômicas e financeiras. De igual modo, continuou discursando em favor da reforma do 

CSNU, tendo a oportunidade de ser membro não permanente no Conselho de Segurança por 

dois períodos (2007-2008 e 2011-2012).  

As mesmas variáveis mobilizadas para analisar a inserção internacional dos middle 

powers servem para os small powers. A diferença central é que, no caso dos middle powers, 

elas servem para identificar os agrupamentos de países influentes, em diferentes temas 

internacionais, e a capacidade desses países em proverem as diversas dimensões de 

cooperação. Já para os small powers, essas variáveis, isoladas ou combinadas, servem para 

identificar a dimensão da cooperação praticada com as diferentes categorias de potências do 

nível sistêmico.  

Portanto, os small powers atraem a cooperação exibindo potencialidades materiais e 

recursos à realização de uma determinada cooperação internacional. Na ausência dessas 

potencialidades, apresentam accountability interna, referente aos recursos externos recebidos, 

o que lhes garante diversificação de parcerias e aumento de recursos recebidos. Angola e 
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Cabo Verde tipificam, reservadas as singularidades, a inserção internacional via exploração 

das capabilities e do comportamento. 

 

2.3.3 Capabilities dos Small Powers: Cabo Verde e Angola 

 

Cabo Verde e Angola são considerados small powers. Em 2010, de acordo com os 

dados do Quadro 8, Angola detinha um PIB (82,47 bilhões) maior que o de Cabo Verde 

(1,664 bilhão). Cabo Verde não dispõe de recursos minerais e possui menor gasto e efetivo 

militar, comparativamente aos demais. O clima árido, pouca terra arável, inexistência de 

recursos minerais e grandes desafios sociais e econômicos fizeram com que o governo, 

firmado após a independência, percebesse que “Cabo Verde terá necessidade de recursos 

financeiros e técnicos adicionais para fazer face, com sucesso, às causas profundas da sua 

vulnerabilidade” (CABO VERDE, 2001, p. 43-44). Uma vez que países vulneráveis sofrem 

impactos do sistema internacional, mas não apresentam capacidades de respostas no plano de 

relações internacionais (KEOHANE; NYE, 1977), eles podem se lançar no sistema 

internacional para angariar apoio e busca de parcerias para a resolução das questões 

domésticas.  

Nesse contexto, o ambiente internacional se apresentou a Cabo Verde como um 

espaço interessante para a obtenção de recursos financeiros e a realização de parcerias 

estratégicas ao desenvolvimento das ilhas insulares. Contudo, era um ambiente constrangido 

pela ordem bipolar da Guerra Fria, marcado pela disputa entre os Estados Unidos da América 

e a ex-URSS e pelo Movimento dos Não Alinhados. Apesar disso, o que se constatou durante 

o período foi um destacado “malabarismo diplomático”. Enquanto recebia ajuda financeira 

dos Estados Unidos, o país mantinha cooperação técnica na área militar e educacional com a 

ex-URSS.  

Essa mesma conjuntura impunha desafios a Angola, que vivia uma intensa guerra civil 

(1975-2002) – uma proxy de uma guerra global – pela mobilização de recursos e atores 

externos (Cuba, ex-URSS e Estados Unidos da América). Ademais, a localização 

geoestratégica de Angola, na África Central, e a abundância de recursos minerais despertaram 

interesses das potências globais no país, desde a Guerra Fria (MULIRA; THIAM, 2010).  

De fato, para entender os conflitos angolanos do período é importante considerar os 

interesses externos nesses conflitos (MESSIANT, 2004). Destarte, a inserção internacional de 

Angola foi consubstanciada pela dependência do país a sistemas globais fornecedores de 

receitas petrolíferas, meios de coerção e apoio de algumas potências ao regime autocrático 
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angolano (SOGGE, 2009). Isso revela relações mutuamente vantajosas, em que Angola, sendo 

um small power, recebe receitas advindas da venda de recursos minerais a esses países. Em 

compensação, o governo fornece recursos minerais e favorece a atuação de algumas empresas 

multinacionais no país. 

Cabo Verde podia ter negociado a sua localização geoestratégica. O país se posiciona 

como uma “ponte giratória” entre os continentes africano, americano e europeu, o que lhe 

imprime certo status no ordenamento político e securitário do Atlântico Sul (BARROS, 

2014). Entretanto, manteve-se em uma posição de não alinhamento ativo, recusando 

antecipadamente qualquer iniciativa
53

 de instalação de bases militares da parte um dos blocos 

da Guerra Fria (COSTA; PINTO, 2014).  

Para Cabo Verde, transformar-se em uma base militar reduziria o alcance da 

universalização de contatos, um dos princípios basilares da política externa do recém Estado. 

Mais tarde, a Constituição de 1992, no seu artigo 11º, nº 4 enfatizou que “o Estado de Cabo 

Verde recusa a instalação de bases militares estrangeiras no seu território”. A Constituição 

angolana, conforme seu artigo 12°, proíbe também a instalação de bases militares estrangeiras 

no seu território (ANGOLA, 2010). Ambos os países pretendiam explorar as vantagens 

geoestratégicas para outros fins.  

Na véspera da sua independência política, Cabo Verde permitia que a companhia aérea 

sul-africana (South African Airways - SAA) realizasse voos de escalas no Aeroporto 

Internacional da ilha do Sal
54

, aproveitando a localização geográfica de Cabo Verde.  

A permissão ia de encontro à diretiva da Organização da Unidade Africana, que 

proibia o sobrevoo e o pouso no continente para a companhia sul-africana. Embora a decisão 

se chocasse com o desenho humanista da política externa cabo-verdiana, as receitas das 

escalas rendiam mais de US$ 25,4 milhões anuais ao país, correspondente a 31% do seu 

(PIB), na altura. Em 1978, a OUA aceitou o argumento de Cabo Verde, numa lógica 

comercial e de sobrevivência econômica.
55

 

No caso angolano, a posição geográfica e o histórico de conflitos lhe exigiram 

investimentos pesados em segurança, que compreendiam o nível doméstico e o regional. No 
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Em 1982, o país recusou o pedido da Grã-Bretanha em ceder-lhe uma base aérea logística para o 

reabastecimento dos aviões Royal Air Force, durante a Guerra das Malvinas. 
54

Os cubanos utilizaram esse aeroporto como um ponto de escala em direção à África Austral, especialmente na 

ajuda militar à Angola.  
55

O ministro sul-africano Hendrix Frensch Verwoerd (1958-1966) percebia que: “quando olhamos para o mundo 

ao nosso redor, achamos praticamente todas as nações condenando a nossa política [...] Mas, quando o comércio 

está sob consideração, há uma grande apreciação do valor da África do Sul entre os países […] Eles percebem 

que a África do Sul NÃO é um perigo à paz mundial” (TALTON, 2008, p. 2). 
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plano doméstico, demandava-se a criação de um setor de segurança para conter ameaças e 

insurgências criadas pelos opositores e evitar contaminações de revoltas regionais. As ações 

no nível regional concentravam-se na intervenção de conflitos e na melhoria da imagem do 

país, projetando-o como um poder estabilizador na sub-região da África Central. Esse fato, 

também constituiu uma forma de garantia da estabilidade econômica interna. A atuação na 

Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEAAC) é estratégica e 

mercadológica, da mesma maneira, a tentativa de aumentar a sua influência na região do 

Golfo da Guiné
56

, importante para a exploração de petróleo.  

Diferentemente de Cabo Verde, em Angola, as ajudas externas não se apresentaram 

como fonte principal para o desenvolvimento, mas sim o petróleo, que passou a ser 

estratégico para a sustentação do poder político do governo de José Eduardo dos Santos.  

Esse recurso moldou o segundo tema âncora da sua política externa, a diplomacia 

econômica e financeira, caracterizada pelo “peso do Estado, taxa elevada de investimento, 

predominância de firmas multinacionais e forte instabilidade nas receitas” (HUGON, 2009, p. 

30). Depois de 2002, Angola se tornou um dos principais destinos africanos da indústria 

financeira, recebendo enormes linhas de crédito de bancos e agências de crédito de países 

como Brasil, China e Portugal (SOGGE, 2009).  

2.3.4 Comportamento dos Small Powers: Cabo Verde e Angola  

 

Angola e Cabo Verde participam, em menor número, de grupos de países e fóruns 

internacionais. Ademais, comparativamente aos middle powers, eles não participam em 

grupos influentes no nível sistêmico. Apesar de terem desempenhado algumas ações 

relevantes no âmbito regional, como serão expostas ao decorrer desta seção.  

A manutenção de um espaço autônomo e neutro, contra a influência externa, foi 

conveniente para Cabo Verde. Durante a década de 1980, o país intermediou e serviu de palco 

para resoluções de conflitos na África Austral, especialmente entre as autoridades angolanas, 

cubanas, sul-africanas, estadunidenses e namibianas. O exercício desse papel lhe garantiu um 

reconhecimento internacional, como um país capaz de intermediar grandes conflitos entre as 

potências mundiais e os países africanos. Isso foi levado em conta, quando o país foi eleito no 

biênio de 1992/1993, a ocupar um assento não permanente no CSNU. Durante o mandato, 

Cabo Verde apresentou resoluções pacíficas para os conflitos em Angola, Moçambique, 
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 O país ocupou a presidência da Comissão do Golfo da Guiné (CGG), entre 2008 e 2013. 
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Libéria, Ruanda e um projeto para a imposição de embargo de armas à Somália, por meio da 

Resolução n° 733 de 1992. 

Para Angola, a sua participação nos conflitos regionais lhe possibilitou ocupar o lugar 

de membro não permanente no CSNU, em 2003. Depois, o país expandiu a sua participação 

no nível continental (ROQUE, 2013), comandando a comissão do Conselho de Paz e de 

Segurança da União Africana, durante 2007 e 2008, e manteve a cooperação militar com os 

PALOP, principalmente na reforma do setor de defesa da Guiné-Bissau, em 2010.  

As ações angolanas poderiam indicar ao exercício de poder regional, com destaque na 

influência das decisões políticas regionais e participação nas operações de paz (WOOD, 1987; 

FLEMES, 2007).  Ainda que detivesse capacidades militares relativas para participar nessas 

intervenções, Angola não conseguiu influenciar diretamente o ordenamento securitário da 

região nem o desenho das instituições regionais.  

 A sua política externa “prefere uma abordagem estadista ao consenso multilateral” 

(ROQUE, 2013, p.6). Não há um empenho com reverberações domésticas da participação do 

país nas instituições securitárias formais (SOGGE, 2009). Nas plataformas em que o país 

identifica interesses diretos, há um engajamento maior, como na Comissão do Golfo da 

Guiné, que aponta aos interesses econômicos e securitários na Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Para Cabo Verde, os esforços em criar e manter um governo democrático e as 

respectivas instituições políticas democráticas foram cruciais para uma política externa 

pragmática e responsável aos princípios da promoção da paz e da diplomacia, alinhada às 

normas internacionais. Isso culminou no aumento de ajudas externas e na diversificação da 

parceria, pois havia uma exigência aos países demandantes da cooperação, no sentido de “dar 

confiança aos parceiros de desenvolvimento, com uma gestão de rigor e transparência” 

(CABO VERDE, 2001, p. 43-44). Cumpre salientar que, a boa governança e a transparência 

na ajuda externa e na cooperação, eram novos critérios para os países parceiros, a partir da 

década de 1990 (BERG, 1993).  

Enquanto Cabo Verde é frequentemente elogiado na prestação de contas e na alocação 

relativamente eficiente dos recursos oficiais externos recebidos, Angola é criticada pelo mau 

desempenho em critérios e indicadores como transparência internacional, boa governança e 

proteção aos direitos humanos. O governo angolano alega que não cumpre preceitos e 

princípios que os próprios formuladores não seguem, realçando que se trata de um subterfúgio 

para que as instituições internacionais, como o FMI, interfiram nos assuntos internos do país 

(MCMILLAN, 2005).  
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Para Cabo Verde, a transparência internacional é um recurso estratégico e produz 

resultados de credibilidade. A canalização eficiente dos recursos, por meio da boa 

governança, possibilitou a diversificação de parcerias, conquista de espaços nos fóruns 

internacionais e a realização de novas dimensões de cooperação (FIALHO, 2014).  

O país institucionalizou o quadro diplomático para melhor representação nos fóruns 

multilaterais e estreitamento de relações bilaterais, por meio do acordo preferencial ao 

mercado da União Europeia (Acordo de Cotonou-2000) e dos Estados Unidos da América, 

pelo African Growth and Opportunity Act
57

 (AGOA) (COSTA; PINTO, 2014).  

A partir da adoção voluntária do “Delivering as One/One Programme” (2006), Cabo 

Verde ganhou acesso a outras agências e recursos do Sistema das Nações Unidas. Em 2007, 

realizou uma parceria especial com a União Europeia, na luta contra a pobreza e na promoção 

de direitos humanos. Cabo Verde assinou um acordo de mobilidade (2008) com alguns países 

da União Europeia (CABO VERDE, 2008; COSTA; PINTO, 2014). Em contrapartida, o país 

garantiu apoio no domínio da luta contra a imigração ilegal na região. Essa parceria revela 

como os small powers podem auxiliar os middle powers na concretização dos objetivos de 

suas políticas externas (SZKLARZ, 2010; HIRST et al. 2010). 

A adesão do país à OMC, em 2008, foi graças às negociações com vários países, 

incluindo o Brasil, União Europeia e os Estados Unidos da América. Na verdade, as relações 

com esse último país constituem um caso de sucesso, por Cabo Verde ter sido eleito duas 

vezes consecutivas pelo Millenium Challenge Account
58

 (2005 e 2010), um programa do 

governo norte-americano para os países mais pobres que apresentam excelentes níveis de boa 

governança e respeito pelos direitos humanos - níveis que são baixíssimos em Angola. 

Os recursos financeiros do petróleo garantem maiores margens de manobras para o 

governo angolano, nomeadamente com a criação de firmas privadas e empresas estatais, como 

a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol)
59

 (RENO, 2000).  

 A presença de multinacionais influenciou a criação de uma “diplomacia privada” do 

regime do MPLA, possibilitando negociações do governo Eduardo dos Santos com atores 

externos, sem que o governo sofresse constrangimentos internos. Os contratos bilaterais 

arranjados exclusivamente entre a elite política excluem parte considerável dos cidadãos do 
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 É um Ato que incentiva países africanos a se esforçarem para abrir suas economias e construírem livres 

mercados.  
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 Para mais detalhes sobre esse projeto, consultar Millennium Challenge Corporation. Disponível em: 

<https://www.mcc.gov/where-we-work/program/cape-verde-compact>. Acesso em 20 nov. 2016. 
59

 A Sonangol é considerada a segunda maior companhia petrolífera do continente africano e a maior 

administradora dos ativos angolanos registrados em offshore.  
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processo e dos benefícios provenientes da política externa. Essa diplomacia, garante um 

sistema de favorecimento e distribuição de cargos às pessoas-chave do governo e do partido 

(RENO, 2000; ROQUE, 2013).  

Cabo Verde, parco em recursos minerais, tenta compensar o seu desnível de 

capacidades materiais, explorando opções no sistema internacional para o desenvolvimento 

doméstico. Destarte, de um país limitado em termos territoriais, considerado inviável 

economicamente no início da independência, Cabo Verde passou a se afirmar como um caso 

de sucesso na sua região, pela estabilidade democrática e por uma política externa coerente 

com os princípios do seu regime político doméstico, transparente com os recursos externos 

primordiais para o seu desenvolvimento.  

Nesse contexto, Cabo Verde se situa no sistema internacional como um small power, 

que se destaca nesse sistema, por um comportamento flexível. Ao mesmo tempo ágil, em que 

ajusta “seus interesses estratégicos às janelas de oportunidade” do ambiente internacional, 

como forma de auxiliar na implementação da agenda de desenvolvimento interno (COSTA; 

PINTO, 2014, p. 187).  

 Angola tem uma presença regional maior que a de Cabo Verde, com destaques na 

participação da segurança e manutenção da paz na SADC, CEEAC, Comissão do Golfo da 

Guiné e na CPLP, quando intermediou crises eleitorais no Zimbábue (2008-2009) e Costa do 

Marfim (2009-2010). Apesar disso, Angola não é considerada um middle power (CILLIERS 

et al. 2015). O país pode se configurar como “uma potência regional em emergência” 

(ALMEIDA, 2011). Entretanto, o nível que importa aqui é o sistêmico. Assim, Angola é 

categorizada como um small power. 

Cabe, neste capítulo, informar que o Brasil é uma potência média e uma democracia. 

A política externa brasileira durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) - ainda 

que confirmasse o princípio de continuidade que marca a política externa do país (LIMA, 

2005), essencialmente o respeito ao direito internacional, não intervenção nos assuntos 

internos dos países e solução pacífica dos conflitos (FLEMES; SARAIVA, 2014) – sofreu 

ajustes consideráveis, especialmente no que se refere às relações Sul-Sul (LIMA, 2005; 

OLIVEIRA et al. 2006; LEITE et al. 2015; ABDENUR; RAMPINI, 2015).  

O Brasil se aproximou de países sul-americanos e africanos, por meio da cooperação 

técnica, científica e tecnológica, reforçando trocas comerciais e parcerias com ganhos mútuos, 

mas também como estratégia para fortalecer a inserção internacional do país (LEITE, 2011; 

CABRAL, 2011; GOULART, 2014; MILANI; CARVALHO, 2013; MILANI et al. 2014). O 
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Brasil, de fato, desenhou a si funções de representar a ponte entre os países pobres e os países 

ricos do sistema internacional, almejando o status de “nação privilegiada” (BURGES, 2013).  

O foco da diplomacia se concentrou na atualização de recursos materiais e em reforços 

de mecanismos de soft power, priorizando uma atuação sistêmica via organizações 

internacionais e multilateralismo para resoluções dos grandes problemas do mundo (ALDEN; 

VIEIRA, 2005; LECHINI, 2007; FLEMES, 2009). Não obstante, o Brasil enfrentou algumas 

dificuldades nessa atuação internacional (BELÉM LOPES et al. 2016), como a falta de 

reconhecimento das principais potências internacionais em iniciativas compartilhadas com a 

Turquia, para convencer o Irã a não desenvolver capacidade para produzir armas nucleares 

(CHRISTENSEN, 2013; BELÉM LOPES et al. 2016).  

De acordo com o Art. 1° da Constituição brasileira (1988), a República Federativa do 

Brasil se constitui em Estado democrático de direito, cujos fundamentos são: I - a soberania; 

II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e V - o pluralismo político (BRASIL, 2016). 

O sistema político brasileiro foi classificado como “presidencialismo de coalizão”, em 

1988, por Sérgio Abranches, cuja singularidade repousa não só no critério partidário, como no 

regional (ABRANCHES, 1988). O Presidente precisa negociar um acordo político ou aliança 

interpartidária para obter a maioria do Congresso, crucial para realizar sua governabilidade 

(AVRITZER, 2016). Nessa perspectiva, vigora um controle de produção legislativa pelo 

Executivo. A detenção dos poderes de agenda e de veto confere ao Executivo o papel de 

principal legislador (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001). 

 O Presidente no Brasil “é poderoso do ponto de vista Legislativo [...], porque a 

Constituição de 1988 assim o estabeleceu”, com funções exclusivas (LIMONGI, 2006, p. 27). 

Todavia, coalizões podem ser formadas no processo eleitoral, embora haja dificuldade de 

formar uma coalizão governativa majoritária nas urnas.  

Nesse sentido, “a transformação da coalizão eleitoral vitoriosa em coalizão 

governativa majoritária exigirá a mobilização de outros recursos” (ANASTASIA, 

AVRITZER, 2006, p. 12). A natureza das coalizões políticas brasileiras, formadas no pós-88, 

é marcada substantivamente por propostas ideológicas e programáticas diferentes, de modo 

que tem exigido a parcimônia no uso de outros recursos como a persuasão e a produção do 

consenso (ANASTASIA, AVRITZER, 2006).  

O sistema parlamentar é bicameral e simétrico, no sentido de a Câmara dos Deputados 

e o Senado Federal disporem dos mesmos poderes Legislativos. No entanto, para questões de 
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interesses subnacionais, como o endividamento, os projetos devem ter aprovação nas duas 

casas (ARRETCHE, 2013).  

O sistema eleitoral é de Representação Proporcional, sob uma lógica política 

multipartidária. O princípio proporcional e a lista aberta ainda são as chaves-mestras de 

votação em cadeiras legislativas (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001). A lista aberta no Brasil, 

diferentemente de outros países, é longeva. O país possui um número elevado de eleitores, e 

esse sistema é complementado pela presença de grandes distritos eleitorais, possibilidade de 

coligações eleitorais e clivagem de representação dos estados na Câmara dos Deputados 

(NICOLAU, 2006).  

 

2.4 Influência da caracterização dos países nos dois níveis na Cooperação Sul-Sul  

 

O foco desta seção, que é também a conclusão do capítulo, rememora a hipótese do 

trabalho (contida no capítulo 1). A seção analisa como a combinação da posição internacional 

e do regime político desses países, de acordo com o Quadro 9, pode informar as dimensões 

política, econômica, financeira, técnica e científica e tecnológica da CSS. 

 

Quadro 9 - Categoria dos países de acordo com as variáveis 

  Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 

 Os objetivos da política externa das atuais potências médias, no âmbito da CSS, 

abrangem cooperação internacional, responsabilidade no ambiente internacional, defesa de 

princípios de igualdade, justiça e reformas de instituições internacionais. Por serem países 

com capacidades técnicas, tecnológicas e financeiras, ao invés de só demandarem cooperação 

técnica, elas a realizam com outros países, como os small powers. Essas potências se aliam e 

criam coalizões com seus pares no sistema internacional, para forjar espaços de cooperação e 

coordenação de posições em fóruns multilaterais, como forma de ampliar a representação e as 

chances de ganhos de países do Sul em fóruns estratégicos.  

Durante o período, a África do Sul demonstrou pretensões em ser um líder africano na 

esfera internacional, criando arranjos múltiplos para a vocalização de demandas e projetos no 

 

Categorias 

Posição no nível internacional Regime político doméstico 

Variáveis 

Capabilities Comportamento Poliarquia Autocracia 

Middle Power África do Sul África do Sul África do Sul Nigéria 

Nigéria 

Small Power Angola Cabo Verde Cabo Verde Angola 

Cabo Verde 
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fórum IBAS, BRICS e G20 e na União Africana, principalmente no desenho da Arquitetura 

da Paz e Segurança Africana, Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD).  

A África do Sul defende, no âmbito das organizações Sul-Sul, trocas comerciais mais 

igualitárias entre países ricos e pobres, advogando uma maior participação política dos países 

do Sul nas instâncias multilaterais. Ou seja, há uma preferência da política externa sul-

africana em manter uma cooperação na dimensão política, com o objetivo de conseguir uma 

liderança continental e maior presença no nível internacional.  

A sua política externa trabalha com recursos ideacionais, em defesa de valores 

democráticos e direitos humanos, comportando-se como cumpridoras das principais normas 

do sistema internacional. De fato, permite ao país negociar e manter cooperação em temas 

sensíveis, como os direitos humanos, atuando como porta-voz e defensor desses direitos em 

vários fóruns internacionais. Portanto, Estados que se aproximam nesses níveis, partilham 

uma visão semelhante da estrutura de poder na arena internacional, onde suas ações são 

guiadas por um conjunto de crenças e identidades que ultrapassam questões pontuais e 

momentâneas, engajando-se em uma coalizão política mais profunda e de longo prazo. 

Já a Nigéria, considerada um middle power, sobretudo por capabilities materiais, pela 

sua força econômica, acaba atraindo coalizões cuja dimensão dominante seja a economia 

(relações comerciais), tais como no Grupo dos 24 (G24 - 1971), que se concentra na 

coordenação de posições do grupo em assuntos de desenvolvimento econômico e questões 

monetárias; no Grupo dos 15 (G15-1989), que se encarrega da cooperação entre membros do 

grupo em setores de comércio, investimento e tecnologia, e no Grupo dos 77 (G77), 

preocupado em promover os interesses econômicos dos membros, reforçando a capacidade de 

negociação do grupo na ONU.  

Todavia, quando a sua liderança política e soft power são analisados, deparam-se com 

desafios refletidos, em parte, por um regime autocrático, incapaz de se consolidar 

democraticamente. Dessa maneira, a legitimidade do país fica limitada em suas ações externas 

e na manutenção de cooperação em áreas, como os direitos humanos, ou no forjamento de 

grupos que sejam modelos para os demais, em termos de liderança democrática.  

De fato, a Nigéria é uma parceira estratégica para realização de coalizões em fóruns e 

temas específicos, notadamente pelo seu peso econômico e comercial. Entretanto, quando 

outros temas são acionados para a cooperação com middle powers democráticos, faltam à 

Nigéria instituições políticas domésticas que sejam independentes, promovam e protejam os 

direitos políticos e as liberdades.  
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Os grandes desafios domésticos enfrentados pelos small powers acionam a cooperação 

internacional, como tentativa para a resolução desses desafios, e para a criação das 

capacidades nacionais, de acordo com os interesses dos governos no poder.  

Angola apresenta grandes reservas de recursos minerais, o país tem se tornado atrativo 

para a cooperação financeira, particularmente investimentos externos e internacionalização de 

empresas. Apesar de se tratar de um país que não consegue, ainda, influenciar o exercício da 

ordem internacional vigente, pelas suas capacidades disponíveis, é indispensável ao apoio às 

pretensões da política externa dos middle powers. Por se tratar de uma autocracia, em que o 

processo decisório da política externa não é constrangido primariamente pelas instituições e 

sociedade civil do país, criam-se dificuldades para que Angola negocie e mantenha 

cooperação em áreas que exigem uma melhoria na governança e na proteção de direitos 

humanos com países democráticos.  

Cabo Verde, devido à escassez de recursos minerais, ascendeu ao sistema 

internacional exibindo um comportamento doméstico embasado na boa governança, 

transparência nos recursos externos recebidos e na diversificação de parceiros, como uma 

estratégia de criar capacidades para o desenvolvimento do país. O país se empenhou na 

melhoria da governabilidade e no cumprimento dos requisitos, no âmbito da ajuda e da 

cooperação internacional. Por manter uma das democracias mais estáveis da África e 

demonstrar, na prática, a proteção aos direitos humanos, liberdades civis e de imprensa, Cabo 

Verde consegue manter cooperação com países que exigem o cumprimento e a proteção 

desses direitos e liberdades.  

Por fim, o Quadro 9 resume a interação entre os dois níveis. A inserção internacional 

somente pelas capabilities militares e econômicas se destaca, de acordo com os países 

expostos aqui, em países autocráticos. Ao passo que a inserção, via combinação de 

capabilities com comportamento, no caso de middle power (África do Sul), ou pelo 

comportamento, no caso de small power (Cabo Verde), se destaca em países democráticos. 

Na verdade, a inclusão do nível doméstico, como subsídio à interpretação da inserção 

internacional dos países, mostra-se relevante, na medida em que relaciona o comportamento 

no nível internacional ao regime político doméstico.  

Países classificados como potências médias, que possuem capabilities e que são 

autocráticos, enfrentam dificuldades para legitimar ações democráticas ante a comunidade 

internacional e forjar seguidores na sua tentativa de liderança regional. Já aqueles detentores 

de capabilities e que são democracias encontram maiores margens de manobras no sistema, 



91 
 

pois conseguem influenciar maior número de decisões no nível internacional e forjar 

lideranças tanto no nível multilateral, quanto regional.  

Enquanto as potências médias influenciam a ordem no sistema internacional, os small 

powers se ajustam à dinâmica dessa ordem e às oportunidades advindas desse sistema, em 

conformidade com a sua variável predominante no nível doméstico. Ou seja, se é um país com 

recursos naturais e minerais abundantes, e que apresenta regime autocrático, a prioridade é a 

inserção internacional via exploração desses recursos.  

Na falta dos recursos, a inserção internacional será pautada pela demonstração de um 

compromisso com as normas internacionais e o cumprimento dos critérios, para satisfazer os 

termos da ajuda e da cooperação internacional, sendo esse compromisso, reflexo do regime 

político democrático. Por fim, países que não dispõem de nenhum tipo de recurso para o 

desenvolvimento nacional e possuem regimes políticos autocráticos, normalmente não contam 

com estruturas mínimas e instituições políticas capazes de operar as principais dimensões da 

cooperação, por isso, restam-lhes somente receber ajuda para criar as capacidades nacionais.  

O próximo capítulo se concentrará na Cooperação bilateral Sul-Sul, entre o Brasil e 

esses países africanos, com o intuito de explorar as dimensões de cooperação mantidas entre 

eles. Em seguida, foca-se na análise da dimensão predominante. 

 

3 COOPERAÇÃO SUL-SUL BRASILEIRA COM OS PAÍSES AFRICANOS 

Esta tese visa analisar os efeitos combinados das variáveis, no nível internacional 

(middle e small power) e no nível doméstico (regime político: democracia e autocracia), da 

África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde, na predominância da cooperação mantida com 

o Brasil durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). O capítulo apresenta os 

dados sobre a CSS entre o Brasil e os quatro países investigados, descrevendo as dimensões 

da cooperação brasileira com os referidos países, classificando-os em cada dimensão. O atual 

capítulo está organizado da seguinte maneira, a primeira seção discute a “política africana” do 

Brasil. A segunda, trata da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 

(COBRADI) e a terceira seção e suas subseções focam nas dimensões dessa cooperação para 

os países africanos.  

A CSS é apresentada aqui como sendo um instrumento estratégico da política externa 

brasileira. Nessa perspectiva, faz-se necessário anunciar, ainda que de maneira sumária, como 
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esse instrumento foi tratado pelos governos brasileiros, precedentes ao de Lula, em relação 

aos países africanos. 

 

3.1 Antecedentes da “política africana” do Brasil  

 

Desconhece-se na história da política externa brasileira a menção a uma “política 

asiática” ou a uma “política europeia” brasileira. No entanto, é comum na literatura 

especializada, a referência a uma “política africana”. Os trabalhos acadêmicos não a definiram 

de maneira concisa, sendo adotada como um conceito autoexplicativo, que, por conseguinte, 

evoca uma dimensão continental.  

A “política africana” pode ser tomada como um termo guarda-chuva, um tanto 

generalista quanto impreciso, para substituir a inexistência de um projeto de política externa 

brasileira consistente e coerente para os diversos países africanos.  

A formulação da “política africana” do Brasil está enraizada em um discurso 

culturalista, em que os países africanos e o Brasil se apresentam entrelaçados por uma 

“identidade espiritual”, advinda do compartilhamento de um passado histórico e cultural 

semelhantes.  

O reflexo disso na política externa se constituiu em “ilusões e ações que tornaram a 

‘política africana’ do Brasil um capítulo especial e distinto das demais políticas externas 

brasileiras” (SARAIVA, 1993, p. 219). Pode-se afirmar que é a única política externa 

brasileira de larga escala, pelo seu recorte geográfico. Ainda que esse recorte, de acordo com 

os discursos oficiais brasileiros, circunscreva-se à África Subsaariana (África Negra). Disso, 

duas armadilhas analíticas são geradas. A primeira é que se oblitera a porção gigante da 

África magrebina, logo, excluem-se grandes parceiros comerciais do Brasil, tais como: 

Argélia, Líbia, Marrocos e Tunísia. A segunda é que essas regiões abrigam um número 

relevante de população branca, que faz parte também do continente, e sua desconsideração 

gera uma visão “racializada da África” (APPIAH, 1997).  

Essas armadilhas têm acompanhado uma parte considerável da produção acadêmica 

sobre a “política africana” do Brasil, desde a sua formulação no governo Jânio Quadros 

(1961), no âmbito da Política Externa Independente (1961-1964). Na altura, o Presidente 

Jânio pretendia conferir maior autonomia à política externa brasileira:  

 

Abandonamos a diplomacia subsidiária e inócua de uma nação jungida a interesses 

dignos, mas estrangeiros e, para proteger nossos direitos, colocamo-nos na primeira 
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linha, convencidos que estávamos de nossa capacidade para contribuir com nossos 

próprios meios para a compreensão entre os povos (QUADROS, 2007, p. 1). 

 

A busca de novos parceiros permitia a ampliação dos interesses e de opções da política 

externa para uma inserção mais assertiva no cenário internacional. Nessa empreitada, o 

continente africano se apresentou como uma região propícia e próxima, culturalmente, ao 

Brasil, “os atores da política exterior do Brasil para a África [...] acreditavam em uma natural 

receptividade africana aos acenos brasileiros de solidariedade cultural e política” (SARAIVA, 

1993, 224). 

 O continente africano oferecia, a um só tempo, um excelente espaço de manobra para 

o ensaio da autonomia da política externa brasileira e potenciais parceiros para questões 

comerciais e energéticas, sem que o Brasil precisasse abandonar as suas áreas tradicionais de 

interesse e a sua relação histórica com os EUA. Essa naturalidade inibiu o país de criar um 

projeto de política externa consistente para os países africanos, confiando na partilha de laços 

históricos e culturais, como engrenagens principais ao desenvolvimento da política externa 

brasileira nas regiões africanas.  

Na visão do Presidente Quadros e na de seu Ministro das Relações Exteriores, Afonso 

Arinos de Melo Franco, pelo fato de o Brasil ser uma “sociedade multirracial tão harmoniosa 

e integrada” (QUADROS, 2007, p. 56), e um país “etnicamente mestiço e culturalmente 

mesclado de elementos provenientes das imensas áreas geográficas e demográficas” (MELO 

FRANCO, 2007, p. 34), caber-lhe-ia servir de representante da região afro-asiática perante as 

grandes potências ocidentais.  

Na mensagem dirigida ao Congresso Nacional, em 15 de março de 1961, Quadros 

definiu a “política africana” como um “instrumento contra o colonialismo e o racismo e 

sublinhou o apoio brasileiro à autodeterminação dos povos da África” (SARAIVA, 1993, p. 

221). Partindo das visões de Jânio Quadros e de Afonso Arinos, o diplomata Sérgio Corrêa do 

Lago apontou que a missão do Itamaraty à “África” devesse incluir um representante 

genuinamente africano (PENNA FILHO; LESSA, 2007).  

A escolha de Jânio Quadros foi a do jornalista Raymundo Souza Dantas
60

, um negro, 

como representante do Brasil em Gana. Essa indicação não foi apoiada pelo então Presidente 

do país, Kwame Nkrumah (1960-1966), que sugeriu ao seu homólogo brasileiro, que 

                                            
60

 Em alguns artigos, o nome encontra-se: Raimundo Sousa Dantas. Neste trabalho, adota-se o nome citado no 

livro Hotel Trópico do Jerry Dávila (2011), que fez uma ampla pesquisa sobre a política externa brasileira, do 

período da descolonização nos países africanos, e que teve acesso aos arquivos da diplomacia brasileira da 

época.  
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acreditasse embaixadores negros na Suécia, ou seja, nos países brancos. A insatisfação de 

Nkrumah revelava que “o envio de um embaixador negro para Gana não significava que o 

Brasil era uma democracia racial” (DÁVILA, 2011, p. 56), como sustentavam as teses de 

Gilberto Freyre nas suas obras da década de 1930, essencialmente no livro Casa-Grande & 

Senzala (1933). 

 Souza Dantas recebera pouco apoio de seus companheiros do Itamaraty, inclusive de 

Corrêa do Lago, que se recusou a entregar o posto da Embaixada do Brasil em Gana para ele. 

Apesar do discurso sobre a democracia racial, o Brasil “não era o tipo de democracia racial 

em que Souza Dantas podia ser embaixador e Corrêa do Lago seu subordinado” (DÁVILA, 

2011, p. 66).  

O próprio Presidente Jânio Quadros encontrou desafios, no corpo diplomático, em 

formular uma política externa para as regiões africanas. Em um bilhete secreto de 22 de junho 

de 1961, endereçado ao Ministro do Estado, ele afirma: “já recomendei com insistência 

atenção especial para a ‘África’ [...]. Solicito de Vossa Excelência fazer cumprir 

rigorosamente essa determinação” (QUADROS, 2006, p. 425).  

O diplomata Souza Dantas descobriu que o Brasil conhecia muito pouco sobre a 

África. Esse desconhecimento era determinado pela “ausência de uma estratégia brasileira, 

política ou econômica, com relação à ‘África’, que fosse além da simples abertura de 

embaixadas” (DÁVILA, 2011, p. 65). Em um artigo de 1993, Sombra Saraiva indagou se o 

Brasil possuía uma “vocação africana”. O seu questionamento é válido, na medida em que 

tensiona a consistência interna e externa da “política africana” do país.  

As regiões da Ásia e da África só apareciam em cabeçalhos ou em notas de rodapés 

dos jornais brasileiros (PENNA FILHO; LESSA, 2007). O continente era um “lugar 

imaginário”, “que se refletia na cultura brasileira, em seu passado, em seu futuro e em seu 

relacionamento com o mundo” (DÁVILA, 2011, p. 15). A África exótica era pensada no 

“sabor dos quitutes”, nos “requebros das mulheres negras” e nos “costumes bizarros” 

(SARAIVA, 1996, p. 96).  

Havia preconceitos de raça e estereótipos tão arraigados e velados, que mesmo os 

promotores da aproximação política do Brasil com os países africanos, não os perceberam em 

seus discursos. Afonso Arinos, após afirmar que “não temos preconceitos contra as raças 

coloridas, como ocorre em tantos povos brancos ou predominantemente brancos”, lembrou-se 
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da ação do Brasil em prol “do desenvolvimento e emancipação dos povos atrasados”
61

 

(MELO FRANCO, 2007, pp. 35-37, grifo nosso). O Presidente Jânio Quadros recomendou a 

criação de um curso de línguas exóticas (grifo nosso), no Ministério das Relações Exteriores, 

referindo-se às línguas dos países africanos.  

A “política africana” do governo Quadros, continuada por João Goulart (1961-1964), 

foi marcada por equívocos e poucos resultados concretos. O resultado a ser destacado é o veto 

do Brasil, em 1962, no comité ad hoc da ONU, contra o domínio de Portugal sobre as suas 

ex-colônias na África. O Acordo de Amizade assinado entre o Brasil e Portugal, em 1953, 

impunha limites a uma atuação direta do Brasil no continente africano, de modo que durante o 

período, não houve uma política brasileira concreta para os países africanos (CERVO; 

BUENO, 2002; PENNA FILHO, 2006).  

Apesar do seu curto governo (oito meses), Quadros foi capaz de lançar linhas 

relevantes da política externa brasileira para a África. Em 1961, foi criada a Divisão da África 

no Ministério das Relações Exteriores (MRE). No mesmo ano, o governo abriu dez 

representações diplomáticas em solo africano
62

. Foi criado o Instituto Brasileiro de Estudos 

Afro-asiáticos, que ofertava bolsas de estudos a estudantes africanos para ensino médio e 

superior, e intercâmbios entre professores, no âmbito da cooperação técnica e cultural.  

Iniciativas pontuais dos governos subsequentes merecem ser assinaladas. 

Diferentemente da perspectiva da PEI de Quadros, a política externa de Castelo Branco 

(1964-1967) pretendia realizar “correção de rumos” ou “realinhamento” com o Ocidente, 

principalmente com os EUA. Apesar disso, alguns países africanos (Senegal, Camarões e 

mesmo a África do Sul, ao abrigo do regime do apartheid) emergiam como relevantes 

parceiros comerciais para o projeto desenvolvimentista nacional (KHALIL; ALVES, 2014).  

Na década de 1970, em decorrência da crise do petróleo, a importância dos países 

africanos ganhou vislumbre na diplomacia do “pragmatismo responsável e ecumênico”, do 

governo Ernesto Geisel (1974-1979). Países como a Nigéria e Angola, tornaram-se os 

principais vetores da expansão do comércio externo brasileiro e fontes petrolíferas 

indispensáveis para suprir as demandas da matriz energética brasileira, totalmente dependente 

do petróleo. Foram estabelecidos, entre os países, acordos de investimentos financeiros e 

                                            
61

 O termo “atrasado” era um dos vários termos pejorativos e preconceituosos-racistas que os colonizadores 

chamavam os povos africanos.  
62

 Dacar (Senegal), Lagos (Nigéria), Adis Abeba (Etiópia), Abidjã (Costa do Marfim), Acra (Gana), Luanda 

(Angola), Lourenço Marques (atual Maputo/Moçambique), Salisbury (Rodésia do Sul), Nairóbi (Quênia) e 

Leopoldville (Congo). 
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ofertas de produtos industrializados, garantidos pela troca do petróleo (countertrade) 

(SARAIVA, 1996; RIBEIRO, 2007; CERVO; BUENO, 2002; BRUN, 2016).  

Entretanto, crescia a necessidade de o Brasil se posicionar politicamente, no que tange 

às independências das ex-colônias portuguesas. Em 1974, o país reconheceu a independência 

da Guiné-Bissau, antes de Portugal tê-lo feito. Em 1975, o Brasil foi o primeiro país a 

reconhecer a independência de Angola, tendo antes consultado a posição das principais 

potências sobre o assunto (DÁVILA, 2011). O Ministro de Estado, Azeredo da Silveira, 

consultou a posição dos EUA, Inglaterra e da Alemanha, e afirmou: “ninguém teve a coragem 

de me dizer que não devia reconhecer” (SILVEIRA, 2015, p. 162). 

 Nos anos de 1980, observou-se relativo distanciamento do Brasil em relação aos 

países africanos, justificado pela crise econômica. As relações do período foram mais 

cautelosas (SARAIVA, 1996), mas de grande simbolismo. Ocorreu a primeira visita oficial de 

um Presidente brasileiro ao continente, realizada por Figueiredo (1979-1985). Ampliou-se a 

rede diplomática brasileira no continente, que somava, em 1986, 22 representações 

diplomáticas (CERVO; BUENO, 2002; FERREIRA, 2006). Durante o governo Sarney (1985-

1990), foi idealizado e criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que esteve na 

base da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 1996.  

Na década de 1990, houve um distanciamento maior entre o Brasil e os países 

africanos. Durante o governo Collor (1990-1992), uma das prioridades da política externa era 

“descaracterizar o perfil terceiro-mundista” do Brasil (HIRST; PINHEIRO, 1995), o que 

automaticamente englobava os países africanos. Esse distanciamento ficou mais patente no 

desenho da política externa do governo Cardoso (1995-2003), totalmente idealizada para as 

principais potências internacionais (PECEQUILO, 2008).  

Aos países africanos, aplicou-se a “diplomacia seletiva”, que abrangia os países com 

capacidades econômicas e políticas, como a África do Sul, recém-libertada do regime do 

apartheid (1994), para auxiliar o Brasil a ser um global player (PINHEIRO, 2000), e diálogos 

com os PALOP, em decorrência da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(1996). Porém, iniciativas de cooperação foram travadas, e alguns postos de representações 

diplomáticas, como em Tanzânia, Camarões, R. D. Congo, Etiópia, Zâmbia e Togo foram 

fechados (OLIVEIRA; LESSA, 2006; RIBEIRO, 2007; MYAMOTO, 2009). 

Esse quadro diplomático é transformado com o governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010). A diferença marcante entre a política externa do governo Lula e a dos governos 

precedentes, em relação aos países africanos, reside na sua consistência interna e externa, 

assim como na ampliação das iniciativas preconizadas pelos governos anteriores, 
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singularmente àquelas inauguradas por Jânio Quadros. Na entrevista de Lula da Silva (2013) 

para Rossi (2015), o Presidente afirmou: “Tentamos fazer uma combinação: a conquista do 

espaço negro dentro do Brasil com a demonstração de uma política forte com relação à 

África” (ROSSI, 2015, p. 22
63

).  

Na visão do Ministro das Relações Exteriores de seu governo, Celso Amorim, a 

estratégia foi transformar os laços de amizade entre Brasil e países africanos em progresso 

econômico e social, com benefício mútuo para ambos os lados (AMORIM, 2003). Nesse 

sentido, o governo Lula passou a operacionalizar e explorar os elementos abstratos que 

aproximavam o Brasil dos países africanos, traduzindo-os em ganhos materiais.  

 

3.2 Política externa brasileira durante o governo Lula para os países africanos  

 

A palavra “mudança”, pronunciada por Lula, várias vezes durante a campanha 

presidencial de 2002, abrangia políticas sociais direcionadas à população negra e 

afrodescendente. Em 2003, criou-se a Lei 10639/03, que obriga o ensino da história e da 

cultura da África e dos afrodescendentes nas escolas brasileiras. Instituiu-se, nesse ano, o Dia 

Nacional da Consciência Negra, que depois entrou no calendário nacional, por meio da Lei n° 

12.519, de 2011. Foram criadas ações afirmativas, tais como: PROUNI (Programa 

Universidade Para Todos), Políticas de cotas a afrodescendentes para o acesso ao ensino 

superior; Programa Brasil Quilombola (2004) e Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra. Foi criada, em 2003, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) para a promoção de algumas dessas políticas.  

No âmbito da política externa, ocorreram transformações no MRE. Houve 

desmembramento do Departamento da África (DEAF), em três divisões: DEAF I, II e III. 

Aumentaram-se os investimentos diplomáticos, que se confirmaram na abertura e reabertura 

de 37 embaixadas, e no número de visitas oficiais realizadas por Lula a 29 países africanos, 

além de inúmeras visitas de trabalho realizadas pelo Ministro das Relações Exteriores de seu 

governo, Celso Amorim. Criou-se a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab), em 2010, pela Lei nº 12.289, o símbolo máximo da integração entre 

alunos brasileiros e africanos, além de outras iniciativas relevantes. 

 

                                            
63

 Página situada no conteúdo: “Entrevista: Lula” (E-book). 
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3.3 Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI) 

 

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é a principal entidade coordenadora da 

cooperação técnica, científica e tecnológica. Ela foi criada pelo Decreto n° 94.973, de 25 de 

setembro de 1987, e faz parte da estrutura do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A 

implementação da cooperação conta com a participação de 335 entidades, conforme o Quadro 

10. Elas se dividem entre as que coordenam as demandas provenientes de países parceiros, as 

que financiam projetos e as que implementam as ações da cooperação. Existem, ainda, os 

grupos de interesses que influenciam uma determinada dimensão e as instituições que prestam 

consultoria técnica e profissional.  

 

Quadro 10 - Entidades da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 

(COBRADI) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ABC, 2016; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016, MRE, 2016a e SENADO FEDERAL, 2016. 

 

O discurso oficial brasileiro sublinha a diferença da cooperação prestada pelo Brasil 

com a cooperação prestada pelos países do Norte: 

 1°) o Brasil prefere os termos “cooperação” e “parceiros”, aos termos “ajuda” e 

“doadores/receptores”. A preferência por esses termos evita demonstrações de relações 

hierárquicas e transmite a ideia de ganhos mútuos (BURGES, 2014). Esse discurso é 



99 
 

estratégico, na medida em que permite ao Brasil se relacionar com países pobres e ricos, 

autocráticos e democráticos, aumentando o raio de atuação da sua política externa.  

2°) a cooperação é realizada via demanda, apresentada pelos países parceiros, e os 

projetos são elaborados mediante as condições locais. Qualquer política pública precisa de 

inputs técnicos e institucionais nos países parceiros para reagir à demanda e realidade locais. 

Isso pressupõe que nem todos os países do Sul demandam a mesma dimensão da cooperação. 

Países que enfrentam catástrofes de natureza humana ou natural necessitam primeiramente de 

ações externas que amenizem os efeitos dessas catástrofes. Países que precisam criar 

capacidades técnicas e institucionais demandam cooperação técnica; ao passo que países mais 

desenvolvidos tecnologicamente possuem melhores condições para o estabelecimento da 

cooperação tecnológica.  

3°) a cooperação brasileira, nomeadamente a técnica, é desvinculada de pretensões 

comerciais e não apresenta condicionalidades. Importa reconhecer que a dimensão técnica 

abre espaços à negociação em áreas não programadas inicialmente, especialmente a do 

comércio. Ademais, há sempre contrapartidas em qualquer projeto de cooperação, podendo 

ser quantitativas ou qualitativas. De acordo com a Portaria n° 717, de 9 de dezembro de 2006, 

todo projeto “deverá especificar a contrapartida do órgão ou entidade brasileira proponente e 

do organismo cooperante” (BRASIL, 2006, Seção 1). Existem outros tipos de ganhos nos 

projetos técnicos, científicos e tecnológicos.  

A cooperação possibilita o aperfeiçoamento e ajustes de conhecimentos e de 

tecnologias. Isso se observa em projetos na área da agropecuária, aplicados em geologias 

semelhantes entre o Brasil e os países africanos, mas também em outras áreas sociais.  

4°) por fim, a cooperação é baseada na solidariedade, horizontalidade e não 

intervenção nos assuntos internos (CABRAL et al. 2013; ABDENUR; RAMPINI, 2015). É 

importante sublinhar que toda a política possui interesse. A própria definição da CSS 

brasileira, como instrumento da política externa (ABC, 2016), atesta isso. O reconhecimento 

de interesses complementares é primordial para o desencadeamento da cooperação.  

Os gastos com a COBRADI são provenientes de fontes orçamentárias, por meio da Lei 

de Orçamento Anual, e constam nas despesas de custeio da administração pública. Em 2010, 

os gastos foram de R$ 1.625.141.000. A maior parcela foi para a operação e manutenção da 

paz (R$ 585.063.470) e para a contribuição a organismos internacionais (R$ 548.361.950) 

(IPEA; ABC, 2013). Os gastos com a cooperação técnica foram de R$ 101.676.174, com a 

cooperação educacional, R$ 62.557.615, e com a cooperação científica e tecnológica, R$ 

42.255.987 (IPEA; ABC, 2013). 
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3.4 Dimensões da cooperação brasileira com países africanos  

 

Esta tese parte de uma ideia mais ampla da Cooperação Sul-Sul brasileira, incluindo, 

além das dimensões técnica, científica e tecnológica e a humanitária, as dimensões 

econômica, financeira e política, pois entende que a CSS é aventada por um conjunto de 

interesses políticos, econômicos e sociais (ABDENUR; RAMPINI, 2015). Esses interesses 

foram fundamentais para uma inserção mais robusta do Brasil no sistema internacional.  

 

3.4.1 Ajuda humanitária  

 

A ajuda humanitária brasileira compreende doações de recursos financeiros, 

alimentos, medicamentos, abrigos, envio de profissionais da saúde; ações para refugiados e 

operações de paz, conforme elenca o Quadro 11. Combinadas com as medidas de curto prazo, 

as ações do Brasil visam à incorporação de atividades estruturantes em áreas de saúde e 

aquisição de produtos agrícolas, criando um círculo virtuoso, em que a própria compra local 

dos alimentos se destina à alimentação da população atingida (ALMEIDA, 2010). 

 

Quadro 11 - Ajuda humanitária brasileira para países africanos 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados e informações da CGFOME/MRE, 2010 e 

CONARE, 2016. 

 

O Brasil presta ajuda humanitária por meio do Grupo de Trabalho Interministerial de 

Cooperação Humanitária Internacional (GTI-CHI), criado em 2006, sob a coordenação do 

Itamaraty e integra vários ministérios e entidades da sociedade civil. A parte realçada em azul, 

no Quadro 12 e nos demais quadros, representa as principais entidades brasileiras que 

coordenam e implementam as determinadas cooperações.  

Programas Principais beneficiados Principais entidades Período 

Doações de alimentos, 

medicamentos e 

remédios 

Moçambique, Zâmbia, Guiné-Bissau, 

Angola, Togo, Zimbábue, Namíbia, São 

Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Senegal, 

África do Sul, Malauí, Quênia, Mali, 

Sudão, R. D. Congo, Níger, Argélia, 

Somália 

CONAB (Programa 

Aquisição de Alimentos), 

Ministério da Saúde e 

Embaixadas do Brasil 

2008-2010 

Ações para Refugiados Senegal, Angola, Nigéria, Gana. R. D. 

Congo 

Ministério da Justiça, 

Conare, Cáritas, IMDH, 

ONGs 

2010 

Operações de Paz Libéria, Costa do Marfim, R. D. Congo, 

Sudão do Sul 

Ministério da Defesa, Centro 

Conjunto de Operações de 

Paz do Brasil 

2003-2010 
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Quadro 12 - Entidades brasileiras de ajuda humanitária 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ABC, 2016; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016, MRE, 2016a e SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Em 2010, o governo federal brasileiro gastou R$ 284,2 milhões na ajuda humanitária. 

A maior parte do valor foi liberada por Medidas Provisórias, destinada à reconstrução do 

Haiti, após o terremoto de 2010. De acordo com os dados do IPEA e ABC (2010), o 

continente africano ocupou o terceiro lugar, antecedido da América Latina e Caribe, em 

termos do volume financeiro da assistência humanitária, equivalente a R$10.269.463,80 

(7,26% do total dos recursos).  

No continente africano, o destaque vai para os PALOP, que receberam R$ 

8.063.670,78, correspondentes a 8% dos recursos (incluindo o Timor Leste). Nesse grupo, 

Guiné-Bissau recebeu um montante no valor de R$ 5.409.910,10 (IPEA; ABC 2010). Esse 

país africano tem enfrentado sucessivas instabilidades políticas. Desde a década de 1980, os 

governos eleitos não conseguiram terminar seus mandatos. Isso tem impactado diretamente no 

cumprimento do programa político e na capacidade de o Estado prover políticas públicas e 

segurança à população.  
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3.4.1.1 Doações de alimentos, medicamentos e remédios 

 

 Em consonância com a Medida Provisória n° 519, outorgada pelo Presidente Lula, em 

dezembro de 2010, o Brasil pode doar até 510 toneladas de alimentos dos estoques públicos e 

de compras realizadas, no âmbito da agricultura familiar brasileira. Salienta-se que o setor da 

agricultura exerça um forte lobby no Legislativo (ROSSI, 2015). 

 O principal programa nesse setor é o Programa de Aquisição de Alimentos África, 

que visa à garantia da segurança alimentar e nutricional e geração de rendas para agricultores 

em países africanos, sob a tutela da Coordenação-Geral de Cooperação Humanitária e 

Combate à Fome (CGFOME). No entanto, no mês de setembro de 2016, essa coordenadoria 

foi extinta e suas funções assumidas pela ABC (ações humanitárias) e pela Divisão de Temas 

Sociais do MRE (coordenação política). O Brasil vinha apresentando grandes contribuições 

no tema da segurança alimentar e nutricional. A constituição da CGFOME desempenhou uma 

função crucial na articulação de diversos ministérios brasileiros e na elaboração de ações 

externas, de modo que a sua extinção pesará no alcance dos novos projetos humanitários do 

Brasil. 

As doações podem ser bilaterais, por intermédio das representações diplomáticas do 

Brasil nesses países, e multilaterais, via o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da 

Organização das Nações Unidas. No nível bilateral, os problemas dos países afetados se 

concentram na área de saúde e de alimentação, segundo a ilustração do Quadro 13. O Brasil 

atuou por dois mecanismos: primeiro, doando alimentos, medicamentos e equipamentos 

derivados de estoques nacionais e, segundo, enviando recursos para a aquisição desses itens 

nos países afetados, que dispunham da oferta de tais itens.  

 As principais entidades executoras foram: Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), por meio do Programa Aquisição de Alimentos (PAA), o Ministério da Saúde, que 

ofertou medicamentos e enviou profissionais de saúde, e as representações diplomáticas 

brasileiras, que repassaram os recursos financeiros para os países afetados. Dos países 

tratados por este estudo, Angola e Cabo Verde enfrentaram problemas de epidemias de 

malária e de dengue, respectivamente. A África do Sul é citada em decorrência de uma 

campanha de prevenção do HIV/AIDS, em 2010, quando sediou a Copa do Mundo. 

 

 

 



103 
 

Quadro 13 - Doações bilaterais de alimentos, medicamentos e equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da CGFOME/MRE, 2010. 

 

 A despeito de o discurso oficial do governo brasileiro enaltecer o êxito interno da 

agricultura familiar e a garantia da segurança alimentar e nutricional, a estratégia de exportar 

esse programa aponta para o dinamismo da exportação de commodities agrícolas brasileiras 

(MUÑOZ; CARVALHO, 2016). A preocupação de entidades brasileiras, sem fins lucrativos, 

que atuam no programa, é que esses programas se convertam em instrumentos de transposição 

de modelos, que não se coadunem com as necessidades e as realidades dos países necessitados 

(CONSEA, 2012). De fato, vários países africanos apresentam deficiências no setor alimentar 

e precisam de ajuda. Alguns desses países, apresentam terras férteis e semelhanças geológicas 

(clima e sol) com o Brasil, o que atrai o desenvolvimento do agronegócio brasileiro (WORLD 

BANK; IPEA, 2011).  

 

3.4.1.2 Ações para refugiados  

 

Alguns conflitos produzem deslocados internos e refugiados, é nesse sentido que as 

ações para abrigar os refugiados fazem parte da dimensão humanitária. Haja vista que o 

refugiado se constituiu em um fenômeno de caráter global, no que tange à violação de direitos 

Beneficiados Problemas  Descrição  Orçamento 

(US$) 

Ano Entidades 

Moçambique 

 

 

Enchentes  

7 toneladas de alimentos  78.000  

2008 

Programa Alimento África 

3 ton medicamentos   44.000 Ministério da Saúde  

Prevenção de 

desastres hídricos  

Doação de recursos para 

monitoramento hídrico 

40.000 2009 Emb. do Brasil em Maputo 

Zâmbia  

 

 

Enchentes  

7 ton de alimentos  78.000  

2008 

PAA 

3 ton de medicamentos  44.000 Ministério da Saúde  

Guiné-Bissau 

  

Epidemia de malária  2 ton de medicamentos  26.000 2008 Ministério da Saúde 

Alimentação escolar  Aquisição local de alimentos 100.000 2009 Emb. do Brasil em Guiné 

Vítimas de 

calamidades  

Contribuição ao Fundo de 

Populações da ONU 

200.000 2010 Emb. do Brasil em Guiné 

Angola  Epidemia de malária  2 ton de medicamentos 26.000 2008 Ministério da Saúde 

Togo Segurança alimentar  Doação de recursos à ONGs 28.975 2009 Emb. do Brasil em Lomé  

Zimbábue  Segurança sanitária  Aquisição local de materiais  60.000 2009 Emb.do Brasil em Harare  

Namíbia Enchentes  Aquisição local de materiais 

para abrigos 

10.000 2009 Emb. do Brasil em 

Windhoek 

São Tomé e 

Príncipe 

Segurança alimentar 

e nutricional 

Aquisição local de alimentos  50.000 2009 Emb. do Brasil em S.Tomé  

Cabo Verde  Epidemia de dengue  Ações de combate à dengue  115.000 2009 Emb. do Brasil em Praia, 

Ministério de Saúde  Transporte de medicamentos  199.416 2010 

África do Sul  Campanha de 

prevenção HIV/AIDS 

Contribuição à ONG 

“Bridges of hope” 

9.000 2010 Emb. do Brasil em Pretória  

Senegal  Inundações  Aquisição de equipamentos 500.000 2010 Emb. do Brasil em Dakar 

Total  1.608.391  
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humanos, cujo impacto se observa não só no país afetado, como também em outros países e 

no conjunto de normas e convenções ratificadas e promulgadas pela comunidade 

internacional, tais como a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) e a 

Declaração de Cartagena sobre Refugiado (1984).  

Nesse tema, o Brasil atua por meio do Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE), ligado ao Ministério da Justiça. Esse comitê trabalha em parceria com as Cáritas 

(de São Paulo e do Rio de Janeiro), ONGs especializadas e Instituto Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH). As Cáritas e o IMDH recebem recursos do Ministério da Justiça, por meio 

do CONARE. Em 2010, o comitê recebeu R$ 600.000 da Lei Orçamentária, valor destinado à 

construção de albergues para os refugiados. Houve gastos adicionais, referentes ao pagamento 

dos servidores do Ministério da Justiça, responsáveis pela realização de entrevistas com 

refugiados no território nacional, que somaram, em 2010, R$ 439.000 (IPEA; ABC, 2013). 

Em 2010, dentre 3.952 pedidos, 64,53% corresponderam aos indivíduos originários 

dos países africanos (IPEA; ABC, 2013). A solicitação está relacionada ao número de 

conflitos nos países africanos. Especialmente, em países onde a presença e os serviços do 

Estado não abrangem todas as regiões, onde confrontos entre Estado e grupos rebeldes são 

frequentes, sobretudo, aquelas com reservas minerais. As alterações climáticas têm produzido 

a categoria de refugiados ambientais, principalmente na região do Chifre da África.  

Os indivíduos dos países africanos que mais solicitaram refúgio, em 2010, foram de: 

Senegal (7.206); Nigéria (2.578); Angola (2.281); R. D. Congo (2.167) e Gana (2.166) 

(CONARE, 2016). No caso de Senegal, o impacto das secas prolongadas colocou em risco a 

segurança alimentar da população afetada. Desses países africanos, os indivíduos 

provenientes de Angola foram os que mais receberam refúgio (1.420) (CONARE, 2016).  

 

3.4.1.3 Operações de paz  

 

O Brasil é solicitado a participar das operações de paz nos países que enfrentam 

conflitos, ou que necessitam da construção da estabilidade política, em concordância com o 

Quadro 14. As operações são definidas pelo CSNU, sob o comando do Secretário-geral da 

organização e do Departament of Peacekeeping Operations (DPKO). Depois, o secretariado 

consulta a disponibilidade dos Estados membros em contribuírem na missão. No Brasil, o 

MRE e o Ministério da Defesa analisam a solicitação e, por meio do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), estudam as possibilidades de atuação.  
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Quadro 14 - Participação brasileira em operações de paz nos países africanos 
Missões de 

Paz  

Países/Região Função  Contribuição Ano Entidades  

 Tropas  Dinheiro 

(R$) 

UNAVEM II Angola  Tropas  - - - 1991  

Ministério 

das Relações 

Exteriores, 

Ministério 

da Defesa,  

Centro 

Conjunto de 

Operações 

de Paz 

MINURSO Saara Ocidental  Observador 

militar  

11  11 - 1991 

ONUMOZ Moçambique  Tropas  - - - 1992 

UNSOA Somália  - - - 656.741 1992 

MINURCA República Centro Africana e 

Chade  

- - - 1.887.923 1998 

MONUSCO Congo  - - - 5.130.820 1999 

 UNMIL Libéria  Observador 

militar  

2  4 2.063.954 2003 

Tropas  2 

UNOCI Costa do Marfim  Observador 

militar  

4  

7 

 

338.970 

2004 

Tropas  3 

UNMIS Sudão  Policial 2  

24 

 

3.632.945 

 

2005 Observador 

militar  

20 

Tropas 2 

UNAMID Darfur  - - 7.112.706 2007 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IPEA; ABC, 2013 e UNITED NATIONS 

PEACKEEPING, 2014. 
 

 

Em 2010, o Brasil contribuiu com 26 polícias (capacetes azuis), 46 observadores 

militares e 2.196 militares nas operações de paz. Do total de R$ 22.758.907 de gastos 

governamentais com o pagamento de contribuições para as missões de paz da ONU, R$ 

20.824.059 foram para missões em países africanos (IPEA; ABC, 2013). O país atua também 

no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por meio da Plataforma 

para Redução do Risco de Desastres e um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da 

CPLP (CONSAN - CPLP). 

 

3.4.2 Cooperação técnica  

 

Durante o governo Lula, o Brasil se destacou na elaboração e na implementação de 

programas sociais importantes, tais como o Fome Zero, Bolsa Família, programas de 

formação técnica e profissional, combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs); 

Banco de Leite Humano (BLH), além do desenvolvimento de técnicas e tecnologias no setor 

agropecuário. Esses programas atraem a atenção de países que lidam com desafios 

semelhantes, e de países desenvolvidos que identificam na CSS trilateral outra forma de 
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participar nas relações com os países do Sul, como são os casos da Alemanha, Itália, Japão e 

os Estados Unidos da América com o Brasil.  

A Coordenação Geral de Cooperação Técnica Bilateral (CGCB) da ABC é o setor da 

Agência responsável por coordenar a cooperação entre os países e intermediar as partes 

envolvidas, conforme ilustra o Quadro 15. Já a implementação envolve diversas entidades 

brasileiras e dos países que solicitam a cooperação.  

 

Quadro 15 - Entidades brasileiras coordenadoras e implementadores da cooperação 

técnica 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ABC, 2016; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016, MRE, 2016a e SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Os acordos básicos da cooperação técnica entre o Brasil e os países africanos foram 

assinados a partir da década de 1970, quando os países recém-independentes procuravam 

ajudas externas e cooperação de diversas maneiras, para auxiliar no desenvolvimento de 

capacidades técnicas e institucionais. Diferentemente dos demais países analisados neste 

trabalho, a África do Sul e a Nigéria possuem capacidades econômicas para que, 

relativamente, planejem e executem as suas políticas públicas, o que atesta o baixo número de 

projetos de cooperação técnica mantidos com o Brasil. Essas duas potências africanas 
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possuem grandes projetos na dimensão técnica com outros países desenvolvidos, 

nomeadamente com os Estados Unidos da América e Inglaterra. 

 Historicamente, as principais áreas contempladas pela cooperação técnica, em termos 

de orçamento e número de projetos, com os países africanos foram: agricultura (20%), saúde 

(16%) e educação (12%) (ABC, 2016). De acordo com o Quadro 16, as entidades da área da 

saúde e nutrição são as que mais financiaram a cooperação técnica, em um total de R$ 

3.458.150 (2010). Em seguida, encontram-se as instituições do setor agropecuário com R$ 

1.895.238 e, por fim, as instituições responsáveis pela área de educação técnica com o gasto 

de R$ 334.527 (IPEA; ABC, 2013).  

 

Quadro 16 - Áreas e entidades brasileiras na cooperação técnica 
Áreas  Principais Projetos  Instituições  Gastos por  

instituição (R$) 

Agropecuária   

 

ProSavana 

Cotton 4  

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

264.694 

Ministério do Desenvolvimento 

Agrário 

58.493 

Companhia Nacional de 

Abastecimento 

55.688 

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária  

1.481.688 

Ministério da Pesca e Aquicultura 34.675 

Saúde e Nutrição  Segurança Alimentar  

Banco de Leite Humano 

Tratamento de DSTs  

Ministério da Saúde  1.969.442 

Fundação Oswaldo Cruz 1.130.915 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 

357.794 

Educação/Formação 

Profissional  

Escola Para Todos 

Formação Técnica e 

Profissional 

Secretaria de Educação Superior 258.340 

Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica 

76.187 

Total  5.687.916 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IPEA; ABC, 2013. 

 

O predomínio da agropecuária é decorrente dos grandes projetos trilaterais.
64

 Alguns 

desses projetos, como o ProSavana (Brasil-Japão-Moçambique), no entanto, têm recebido 

críticas da população local. Representante da União Nacional de Camponeses de Moçambique 

(UNAC), durante o seminário internacional sobre a Segurança Alimentar
65

, ocorrido em 2012, 

                                            
64

 Brasil-Itália: Apoio à reclassificação do Distrito Chamanculo C, no âmbito do uso do solo e urbanização de 

assentamentos informais no município de Maputo; Brasil-Alemanha: Desenvolvimento Institucional do Instituto 

Nacional de Normalização e Qualidade de Moçambique; Brasil-Japão: Programa ProSavana I, referente à 

melhoria da capacidade de pesquisa, e transferência de Tecnologia para o Corredor de Nacala e Brasil-Estados 

Unidos da América: apoio técnico à plataforma de Inovação Agropecuária (ABC, 2016).  
65

 Desafios Globais Para o Direito Humano à Alimentação, A Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional e os Papéis do Brasil. Disponível em: 
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no Brasil, relacionou o “ProSavana como resultado de uma política que vem do topo para a 

base, com reduzida transparência e exclusão das organizações da sociedade civil em todo o 

processo, em particular as organizações de camponeses” (CONSEA, 2012, p. 14).  

A forma de implementação de alguns projetos pode desencadear transbordamentos 

negativos para os parceiros. Para os países requerentes da cooperação, criam-se conflitos de 

interesses entre os atores privados e a comunidade local. Há um choque de visão entre uma 

cultura de subsistência, com outra mecanizada, que ocupa vastos terrenos para atender à 

competição do mercado internacional. Para o país parceiro que realiza a cooperação, esses 

tipos de resultado podem minar sua imagem internacional, passando a ser visto como um 

praticante da cooperação nos termos Norte-Sul, o que contradiz os princípios basilares da 

CSS. 

Em consonância com as áreas de cooperação técnica, o Quadro 17 analisa os 

principais projetos estabelecidos entre o Brasil e esse grupo, incluindo nessa análise, a África 

do Sul e a Nigéria. Durante o governo Lula, Cabo Verde realizou maior número de projetos 

na área de saúde e nutrição (8), educação (8) e formação profissional (5). O Anexo A 

apresenta dados mais detalhados sobre os projetos mantidos entre Brasil e Cabo Verde.  

 A área da agropecuária se destaca em Angola com 5 projetos, enquanto a Nigéria e a 

África do Sul executaram pouca cooperação técnica, em comparação com os demais países 

citados. Em termos financeiros, Cabo Verde foi o país que mais recebeu recursos para a 

cooperação técnica, em seguida, Angola, África do Sul e Nigéria.  

 

Quadro 17 - Cooperação técnica entre Brasil e países selecionados (2003-2010) 
Países  Áreas e número de projetos  Gastos R$ 

(2010) Agropecuária Saúde e nutrição  Educação Formação Profissional  

Angola 6 5 3 3 1.259.347 

Cabo Verde  2 8 8 5 2.976.507 

África do Sul  3 0 1  0 317.274 

Nigéria  3 1 0 0 129.303 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir da DAI/MRE, 2016 e IPEA; ABC, 2013. 

 

 O quadro acima, aponta para o predomínio da cooperação técnica entre middle powers 

e small powers. A presença da variável democracia permite a realização de cooperação em 

diversas áreas. Nesse sentido, Cabo Verde se destacou como o maior beneficiário dos recursos 

da COBRADI (incluindo todas as dimensões). Do total do volume de recursos destinados aos 

PALOP (R$ 49.482.09), o país recebeu a maior parte, 24% (R$ 15.758.050). Para os demais 

                                                                                                                                        
<http://www4.planalto.gov.br/consea/biblioteca/documentos/relatorio-final-seminario-internacional-portugues>. 

Acesso em: 14 set. 2016. 
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países aqui analisados, Angola recebeu R$ 4.652.166, correspondentes a 7,2%; a Nigéria R$ 

512.719, equivalente a 0,8%, e a África do Sul, somente R$ 363.862, equivalente a 0,6%. 

Observa-se que, quanto mais recursos e capacidades os países demandantes possuem (Quadro 

8), menor a necessidade de demandar a cooperação técnica, como confirmam os dados 

relativos à África do Sul e à Nigéria. Mesmo que a vigência de um regime autocrático na 

Nigéria tenha influenciado na desigualdade socioeconômica do país, de modo que ainda 

continua recebendo recursos e ações de outros países para resolver problemas da população 

afetada por essa desigualdade.  

 

3.4.3 Cooperação científica e tecnológica  

 

Essa dimensão se encontra dividida em duas partes, a científica e a tecnológica. A 

parte tecnológica diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias entre países parceiros. A 

científica abrange concessão de bolsas de estudos para alunos estrangeiros, programas de 

intercâmbio e partilha de conhecimentos entre pesquisadores, alunos e professores. 

Entretanto, nos estudos realizados pelo IPEA e ABC (2010 e 2013), as bolsas de estudos 

foram incluídas como cooperação educacional. Nesta tese, a educação é definida como uma 

área e não uma dimensão da cooperação. Por isso, opta-se por incluir os programas de bolsas 

de estudos na parte científica.  

O Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação são os 

principais implementadores dos projetos, por meio de seus órgãos especializados no tema e 

em parcerias com os setores da academia. Essa interação se encontra exposta no Quadro 18. 

Na parte científica, destaca-se o papel da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Na parte tecnológica, sublinham-se as ações da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que também 

foram destacadas na dimensão técnica.  
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Quadro 18 - Entidades brasileiras coordenadoras e implementadores da cooperação 

científica e tecnológica 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ABC, 2016; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016; MRE, 2016a e SENADO FEDERAL, 2016. 

 

O governo brasileiro gastou R$ 42 milhões com a cooperação científica e tecnológica 

em 2010. O conjunto dos países africanos correspondeu a 1,60% do total dos gastos 

realizados. Somente Egito, Gabão e Moçambique se encontram na lista de beneficiários 

financeiros. A maioria dos projetos estabelecidos com esses países foi no âmbito de 

consultoria técnica e transferência de tecnologias.  

A posição africana na parte tecnológica é sintomática e resume o quadro de 

desenvolvimento de tecnologias nos países africanos, que é ainda muito incipiente comparado 

a dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América e os da Europa (França, 

Espanha e Portugal), os quais, juntamente com a Argentina, são os principais parceiros 

brasileiros nesse issue (IPEA; ABC, 2013). 
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3.4.3.1 Parte científica: bolsas de estudos  

 

Nessa dimensão, a predominância entre o Brasil e os países africanos é na concessão 

de bolsas de estudos, articulada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

Ministério da Educação, com as suas respectivas agências de fomento de pesquisa (CNPq e 

CAPES), e o Ministério das Relações Exteriores, consoante o Quadro 19. 

 Dois programas se destacam: Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-

G), de 1964, e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), de 1981. 

No âmbito da graduação, o governo brasileiro gastou R$ 31.019.090, que incluem bolsas de 

estudos e de auxílios, encargos administrativos e cobertura financeira de passagens aéreas 

(volta). A Secretaria de Educação Superior (SESU) oferece auxílio aos estudantes de países 

africanos no Brasil, por intermédio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior 

(PROMISSAES) (IPEA; ABC, 2013). 

 

Quadro 19 - Países africanos parceiros do PEC-G e do PEC-PG (2003-2010) 

    Fonte: DCE/MRE, 2016; IPEA; ABC, 2013; EMBRAPA, 2016. 

 

Dos 1.643 alunos do PEC-G, 1.211 são dos PALOP. Cabo Verde é o país com maior 

número de estudantes (532) (IPEA; ABC, 2013). Entre 2003 e 2010, Cabo Verde enviou 

1.980 alunos para cursos de graduação no Brasil. Angola aparece em seguida, com 333 alunos 

e a Nigéria, com 125. A África do Sul não consta nessa lista (DCE/MRE, 2016). A África do 

Sul abriga as principais universidades africanas e centros de pesquisas e de ensinos. O país 

possui condições e capacidades científicas instaladas para ofertar uma formação acadêmica de 

qualidade para seus alunos e os de outros países que as procuram.  

No nível da pós-graduação (PEC-PG), os valores gastos foram R$ 14,6 milhões, no 

mesmo período. A CAPES é a instituição, ligada ao Ministério da Educação, responsável pelo 

maior orçamento do programa (R$ 11.798.341). O CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e 

Parte Instituições Gastos (R$) Programas Países N° de alunos 

 

 

Científica  

DCE/MRE  1.672.106  

  

PEC-G 

 

 

Cabo Verde 1980 

SESU/MEC  29.346.984 Guiné-Bissau 928 

  Angola  333 

S. T. Príncipe  264 

R. D. Congo 239 

Nigéria  125 

Moçambique  113 

MRE 153.219  

PEC-PG 

Cabo Verde 81 

CAPES (MEC) 11.798.341 Moçambique 73 

CNPq (MCTI) 2.680.094 Angola  31 

Guiné-Bissau 26 
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Tecnologia, encontra-se em segundo lugar, administrando R$ 2.680.094. Por fim, o MRE 

contribuiu com R$ 153.219 (IPEA; ABC, 2013).  

No PEC-PG, 70% dos alunos são oriundos de países da América do Sul e 20% dos 

PALOP. Cabo Verde foi o que mais enviou estudantes para as instituições brasileiras de 

ensino (21 alunos), em 2010. Entre 2003 e 2010, do total de 217 alunos originários dos 

PALOP, Cabo Verde tinha 81 alunos nas instituições brasileiras (DCE/MRE, 2016). De fato, 

o governo cabo-verdiano tem priorizado esse programa com o Brasil. O próprio Primeiro-

ministro cabo-verdiano, José Maria Neves (2001-2016), foi aluno do PEC-G, e realizou seu 

curso na Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Cabo Verde e Angola (small powers) foram os que mais enviaram alunos para as 

instituições de ensino brasileiras, enquanto a Nigéria e a África do Sul, consideradas middle 

powers, foram os que menos enviaram. A Nigéria enviou somente 2 candidatos e a África do 

Sul não enviou nenhum candidato durante o período analisado.  

Os small powers possuem dificuldades financeiras e técnicas para a construção de 

excelentes centros de ensinos e laboratórios de pesquisas. No caso de Cabo Verde e Angola, 

fatores pretéritos interferiram nessa construção. Essencialmente o recorte educacional na 

época colonial, que concentrou privilégios educacionais numa pequena parte da população. 

Outro agravante, a temática abordada se concentrou em assuntos da metrópole. Não obstante 

isso, em caso de Angola, mesmo possuindo recursos minerais que podem ser investidos na 

educação, faltam ao país mecanismos institucionais independentes que fiscalizem a extração e 

a alocação eficiente desses recursos. 

Apesar de a cooperação pressupor intercâmbio, ainda é pequeno o número de alunos e 

de professores brasileiros nas universidades africanas. No site do programa Ciências sem 

Fronteiras
66

, não há menção a nenhum país africano, embora a África do Sul, Gana, Egito e 

Nigéria possuam excelentes universidades
67

 e laboratórios de pesquisas avançadas. Algumas 

iniciativas têm sido realizadas, por meio de editais da CAPES, para projetos de pesquisas em 

conjunto, intercâmbio de professores e parcerias entre universidades brasileiras e africanas. 

                                            
66

 Para mais detalhes, consultar: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises-parceiros.  
67

 De acordo com a Times Higher Education World University (2016), o ranking das melhores universidades na 

África é: University of Cape Town, University of the Witwastersrand, Stellenbosch University (África do Sul); 

University of Gana (Gana); Suez Canal University, Alexandria University (Egito); University of Ibadan 

(Nigéria). Disponível em: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/best-universities-

in-africa-2016>. Acesso em: 02 set. 2016. 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises-parceiros
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Em 2003, foi implantado o Programa de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação com 

Países da África
68

 (ProÁfrica), no CNPq.  

 

3.4.3.2 Parte tecnológica: transferência e desenvolvimento de tecnologias  

É significativa a quantidade de tecnologias que o Brasil transfere para os países 

africanos, conforme ilustra o Quadro 20. Os acordos, nessa dimensão, constituem uma 

oportunidade para o país refinar algumas de suas tecnologias. A agropecuária é a área que 

mais se sobressai, por meio da atuação da EMBRAPA, que tem desenvolvido pesquisas nas 

áreas de biotecnologia e bioenergia. Em seguida, destacam-se as ações técnicas e tecnológicas 

da FIOCRUZ na área da saúde, destacadamente no desenvolvimento do Banco de Leite 

Humano e medicamentos antirretrovirais (IPEA; ABC, 2013).  

A EMBRAPA atua nos países africanos via projetos estruturantes, treinamento técnico 

e Plataforma África-Brasil. Essa plataforma visa o aprimoramento de pesquisa agropecuária, 

entre o Brasil e os países africanos, que apresentam semelhanças na constituição geológica e 

no bioma, facilitando a transferência de técnicas e de tecnologias.  

Foram estabelecidos diversos projetos bilaterais com Burkina-Faso (1), Etiópia (11), 

Gana (9), Quênia (8), Tanzânia (6), Togo (2), Uganda (11), Nigéria (4), Mali (5), Camarões 

(4), Benim (1) e Moçambique (2)
69

 (EMBRAPA, 2016). Enquanto os países africanos 

oferecem possibilidade de intercâmbio com o Brasil, em áreas de energia solar e combustíveis 

sintéticos, o Brasil pode compartilhar sua experiência no gerenciamento de crise de energia e 

reforma do setor energético. Desse modo, o Brasil e alguns países africanos podem 

desenvolver novas tecnologias nas áreas de biocombustíveis, energia eólica, solar e nuclear 

(WORLD BANK; IPEA, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68

 http://www.cnpq.br/en/web/guest/proafrica/ 
69

 Disponível em: http://www.mktplace.org/site/index.php/projects/project-stats. Acesso em: 15 set. 2016.  
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Quadro 20 - Transferência e desenvolvimento de tecnologias entre Brasil e alguns países 

africanos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IPEA; ABC, 2013; EMBRAPA, 2016 e 

DAI/MRE, 2016. 

 

Alguns países africanos, como a África do Sul, possibilitam não só a transferência de 

tecnologias, como também o desenvolvimento delas. No conjunto de países analisados, a 

África do Sul se destaca, seguindo os indicadores do Quadro 21, pela capacidade de inovação 

e pela presença de instituições de Pesquisas & Desenvolvimento. Nessa perspectiva, o então 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, afirmou: “o nível de 

desenvolvimento alcançado pela África do Sul permite que exploremos oportunidades de 

cooperação em setores como o automotivo, o aeronáutico e o metalúrgico de joint ventures” 

(AMORIM, 2003). 

 

Quadro 21 - Indicadores de inovação entre os países selecionados 
Indicadores de inovação África do Sul Cabo Verde Nigéria Angola 

Capacidade para Inovação 47ª 135ª 73ª 139ª 

Qualidade de Instituições de Pesquisas Científicas 29ª 121ª 113ª 139ª 

Colaboração Universidade-Indústria em P&D 24ª 89ª 102ª 136ª 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do WORLD ECONOMIC FORUM, 2010. 

 

 Em virtude do desenvolvimento do setor tecnológico sul-africano, o Brasil 

estabeleceu um projeto de tecnologia de ponta com esse país, na área da defesa, em 2003. Em 

2006, iniciou-se a implementação do acordo militar para o desenvolvimento do míssil A-

Darter, um míssil ar-ar, que consegue alcançar alvos a 12 quilômetros de distância.  

Parte Instituições  Programas   Países  Ano 

 

 

 

 

 

 

Transferência de 

tecnologias 

Ministério do Petróleo Petróleo   

Angola  

2003 

Ministério da Defesa Inteligência militar 2010 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

Governo eletrônico  Cabo Verde  

 

2004 

Chaves Públicas  2011 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

Agricultura Egito  2010 

Agricultura  Gabão  2004 

EMBRAPA Agropecuária Moçambique  2010 

FIOCRUUZ Produção de antirretrovirais  2003 

EMBRAPA Cotton-4 + Togo Benin, Chade, 

Burkina-Faso, 

Mali e Togo 

2009 

Ministério da Agricultura Agricultura  África do Sul 2009 

Ministério da Defesa Inteligência militar  

Guiné-Bissau 

2006 

Ministério da Agricultura Agricultura  2010 

Ministério de Minas e Energia  Pesquisas energéticas   

Nigéria  

2009 

Ministério da Ciência e Tecnologia Biotecnologia  2009 

Desenvolvimento 

de tecnologias 

Ministério da Defesa A-Darter 5ª geração  África do Sul 2006 
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A África do Sul foi pioneira no desenvolvimento desse tipo de míssil, na década de 

1960, no contexto de lutas pela libertação nacional na região da África Austral. Desse modo, 

acumulou tecnologias e conhecimentos relevantes. A empresa sul-africana Denel Dynamics 

implantou uma unidade no Brasil, para o desenvolvimento do projeto, e para a transferência 

de tecnologias às empresas brasileiras (DEFESA AÉREA E NAVAL, 2014). É oportuna a 

menção desse projeto de alto investimento tecnológico, porque somente países com 

capacidades tecnológicas relevantes, os middle powers, conseguem manter uma cooperação 

nesse nível e desenvolver uma arma com uma tecnologia tão avançada.  

Os cientistas brasileiros atuam com cientistas sul-africanos na construção do satélite 

IBAS. Os países desse fórum iniciaram, em 2008, a criação de um satélite IBAS para o 

monitoramento do clima espacial. A construção desse satélite desempenha a função de 

auxiliar no cumprimento dos objetivos do IBAS, essencialmente na área da agricultura, 

navegação e transportes, e auxilia no estudo do fenômeno magnético no Atlântico Sul. A 

África do Sul é um dos países que também participou na concepção do radiotelescópio SKA 

(Square Kilometre Array)
70

, que começou a ser desenvolvido em 2012. 

 

3.4.3 Cooperação financeira  

 

O governo Lula criou vários incentivos financeiros e institucionais para os 

empresários brasileiros investirem nos países africanos. O governo passou a intermediar o 

mercado mundial e os grupos domésticos, ajustando as burocracias estatais à dinâmica do 

mercado internacional (GARCIA; KATO, 2016). Nesse sentido, criaram-se articulações entre 

os bancos estatais e privados para ofertar linhas de crédito para exportação, em ações 

coordenadas pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, instituições 

financeiras e Ministério das Relações Exteriores, que se tornam as principais entidades 

coordenadoras e implementadoras da cooperação financeira, de acordo com o Quadro 22: 

 

 

 

 

                                            
70

 Para mais detalhes, consultar: Projeto Ska. Disponível em: < http://portugal.skatelescope.org/projeto-ska/>. 

Acesso em: 06 nov. 2016. 
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Quadro 22 - Entidades brasileiras da cooperação financeira Brasil-países africanos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ABC, 2016; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016, MRE, 2016a; SENADO FEDERAL, 2016; WORLD BANK; 

IPEA, 2011; BANCO CENTRAL, 2016 e BNDES, 2016. 

 

As principais estratégias desenvolvidas para dinamizar a cooperação financeira nos 

países africanos, expostas no Quadro 23, foram, o Investimento Externo Direto (IED), oferta 

de linhas de crédito para exportação de bens e serviços e o reforço na internacionalização de 

empresas brasileiras nos países africanos, por meio de ações governamentais e, por fim, 

perdão de dívidas.  

Por se tratar de um tema de interesse nacional, a aprovação do perdão da dívida 

depende do Poder Legislativo. O pedido da aprovação ou não da dívida, encaminhado pelo 

Executivo, inicia-se com a análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 

Federal. Em seguida, as resoluções dessa comissão são examinadas pela Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE), que após a deliberação, 

encaminham-nas para votação no plenário do Senado Federal.  
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Quadro 23 - Estratégias governamentais da cooperação financeira entre Brasil-países 

africanos 
Estratégias de atuação  Entidades  Países  Ano  

Investimento Externo Direito e  

Linhas de Crédito (pós-embarque) 

BACEN 

BNDES, Banco do Brasil  

Angola, África do Sul 

 

2003 - 

 

Internacionalização de empresas  Empresas, governos Angola, Moçambique, África do Sul, 

Líbia  

1970 - 

Perdão de dívidas  Senado Federal  Cabo Verde, Nigéria, R. D. Congo, 

Tanzânia, Gabão, Moçambique, 

Zâmbia 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do WORLD BANK; IPEA, 2011; BANCO 

CENTRAL, 2016 e BNDES, 2016. 

 

3.4.4.1 Investimento Externo Direto e linhas de crédito 

 

 Em 2002, alterou-se o estatuto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), para abranger apoio a operações no exterior, desde que estimulassem 

exportações de empresas nacionais. Em 2003, criou-se um Grupo de Trabalho para tratar do 

tema: o Departamento de Suporte e Apoio à Operação na África. Pelo Decreto nº 6.322 de 

2007, o BNDES passa a “financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por 

empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento 

econômico e social do país” (BRASIL, 2007). 

Entretanto, havia um grande entrave na oferta de linhas de crédito, uma vez que vários 

países africanos possuíam dívidas financeiras com o Brasil, datadas da década de 1970 e de 

1980, por meio do extinto Fundo de Financiamento às Exportações. Conforme a Lei n° 

9.665/1998, cabe ao Poder Executivo brasileiro reduzir parcialmente as dívidas, e não a 

totalidade. Todavia, alguns países africanos encontram dificuldades para pagar dívidas 

contraídas com o Brasil.  

Nesse sentido, recorreu-se ao “perdão” parcial das dívidas financeiras de vários países 

africanos, em quase US$ 1 bilhão, no âmbito da “diplomacia solidária” (IPEA; ABC, 2010; 

GOULART, 2014). Com Cabo Verde, em conformidade com a Resolução n° 6, de 2010, da 

dívida aferida em US$ 3.895.163,33, o Brasil perdoou somente o valor de US$ 1.197.962,40, 

referente aos juros de mora. A condição era a de que Cabo Verde efetuasse o pagamento de 

US$ 2.697.200,93, em 10 parcelas semestrais, com taxa de juro de 1% a.a. acima da Libor, a 

contar do período da publicação da resolução (BRASIL, 2010).  

A renegociação da dívida com a Nigéria, que era de US$ 151.953.792,35, com a 

Resolução nº 37, de 2006, passou para US$ 67.293.786,00, e a dívida a cancelar, US$ 
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84.660.006,35 (BRASIL, 2006). Com Angola e Nigéria, o reescalonamento da dívida esteve 

atrelado à compra de petróleo (BRUN, 2016). 

Ao cancelar a dívida, os países africanos passaram a ser elegíveis a empréstimos 

financeiros. Diante do fato, as empresas brasileiras podiam expandir suas operações nesses 

países, por meio de crédito do BNDES. Angola foi o principal país africano beneficiário das 

linhas de crédito para bens e serviços, de acordo com o Quadro 24. Entretanto, não há uma 

correlação entre o perdão da dívida e o aumento do comércio entre o Brasil e os países 

africanos.  

 

Quadro 24 - Linhas de crédito (pós-embarque) do BNDES para Angola 
Exportadores  Parceiro  Período  

Volume total   

 

 

 

 

Angola  

2007 2008 2009  

Volume financeiro (US$) 

Construtora Norberto Odebrecht 396.587.080 457.529.359 255.563.435 1.109.679.874 

Construtora Queiroz Galvão 111.596.925 76.781.763 0 188.378.688 

Construtora Andrade Gutierrez  110.792.178 73.339.600 0 184.131.778 

Construções e Comércio Camargo Corrêa  55.728.023  93.712.885 149.440.908 

EMSA Empresa Sul Americana de 

Montagens  

19.107.566 0 0 19.107.566 

Mello Junior - Empreendimentos e 

Participações  

0 0 15.006.750 15.006.750 

Total (US$)  693.811.772 607.650.722 364.283.070 1.665.745.564 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do BNDES, 2016. 

 

O BNDES financiou exportações (pós-embarque) brasileiras de serviços de engenharia 

e construção de empresas brasileiras
71

, na modalidade reembolsável, entre 2007-2009, para 

Angola, no valor de US$ 1.665.745.564. Desse valor, a construtora Odebrecht obteve o maior 

financiamento, US$ 1.109.679.874 (BNDES, 2016). O ano de maior oferta de linhas de 

crédito foi em 2007, no valor de US$ 693.811.772. No ano seguinte, lançou-se o Programa de 

Integração com a África, que expandiu as operações das empresas brasileiras a outros países 

africanos. Contudo, Angola continuou tendo prioridade, por meio da demanda de crédito da 

construtora Odebrecht e de outras construtoras e empresas brasileiras presentes nesse país.  

Entre 2007 e 2012, Angola ficou com US$ 2,7 bilhões de um total de US$ 5,2 bilhões 

disponibilizados pelo BNDES ao país. O valor equivale a 94,5% do total ofertado pelo 

BNDES aos países africanos (VIEITAS; ABOIM, 2013). Entretanto, os Estados Unidos da 
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 Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A; Construtora Andrade 

Gutierrez S/A; Construtora Queiroz Galvão S/A; Mello Junior - Empreendimentos e Participações Ltda., Prado 

Valladares Agência de Cooperação e Desenvolvimento e EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A.  
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América e a Argentina
72

, onde as empresas brasileiras estão envolvidas em grandes obras, 

encontram-se entre os primeiros da lista de todos os países beneficiados com o financiamento 

de exportação pós-embarque do BNDES, durante o período. 

Em 2009, o banco desembolsou, em operação com importadores angolanos (pós-

embarque), US$ 766 milhões, maior do que o valor (US$ 726 milhões) destinado aos 

importadores da América Latina (BRASIL, 2012). Atuam também nos países africanos o 

Banco do Brasil e o Bradesco, que financiam ações das médias e pequenas empresas 

brasileiras. O Banco do Brasil gerencia o Programa de Financiamento às Exportações 

(PROEX) com o fundo do Tesouro Nacional (WORLD BANK; IPEA, 2011).  

 

3.4.4.2 Internacionalização de empresas  

 

O continente africano se encontra na sexta posição das regiões ocupadas pelas 

empresas brasileiras, que preferem a América do Sul e a América do Norte, por possuírem 

melhores infraestruturas e maior mercado consumidor. Mas, em termos de franquias, os países 

africanos obtiveram uma preferência de 18,75% das empresas brasileiras. Segundo dados da 

Fundação Dom Cabral (FDC), a maior parte dessas empresas se localiza em Angola, 

respondendo por 58% das empresas brasileiras nesse continente (FDC, 2013). A 

internacionalização por intermédio de franquias é mais praticada pelo fato de apresentar 

menos riscos e exigir investimentos menores por parte das empresas (FDC, 2013).  

 

Quadro 25 - Presença das grandes empresas brasileiras nos países africanos 
Grandes Empresas Países A partir de 

Odebrecht  Gana, Angola, Moçambique, África do Sul 1984 

Andrade Gutierrez  Moçambique, Angola, R. D. Congo, Guiné-Equatorial, Nigéria, 

Gana, G. Conacri, Mali, Mauritânia 

2005 

Queiroz Galvão  Angola, Líbia  2005 

Camargo Corrêa Moçambique, África do Sul, Angola  2005 

Vale  Maláui, Moçambique, Zâmbia  2004 

Petrobras  Angola, Tanzânia, Nigéria, Gabão  1980 

Stefanine IT Solutions Angola, África do Sul, Marrocos 2004 

Marcopolo  África do Sul, Egito  2000 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos sites das referidas empresas, 2016. 
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 Para mais detalhes consultar operações do BNDES. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/>. Acesso em: 21 

dez.2016. 
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A presença das empresas brasileiras nos PALOP, principalmente em Angola e 

Moçambique, de acordo com informações do Quadro 25, extrapola o fator idioma em comum. 

Segundo um estudo realizado pela FDC, numa escala de 1 a 5, de iniciativas de política 

externa dos países no processo de internacionalização, o principal fator é a aproximação com 

países de maior potencial de crescimento econômico, cuja pontuação foi de 4.26.  

O mesmo estudo indica que criar linhas de financiamento para investimentos 

brasileiros no exterior se destaca como a iniciativa mais importante (4,53) (FDC, 2013). Esses 

dois países africanos presenciaram, nos últimos anos, taxa de crescimento econômico 

significativo
73

. Mas, isso lança algumas indagações sobre a sustentabilidade dos projetos 

econômicos e financeiros brasileiros no continente, que está ligada fortemente ao crescimento 

econômico desses países que, por seu turno, é determinado por recursos esgotáveis, como o 

petróleo e outros minérios. No estudo da FDC, faltou identificar se a atração de investimento 

se deu por causa do crescimento, ou se é o investimento estrangeiro que permitiu o 

crescimento econômico nesses países.  

As grandes empresas brasileiras não só aumentaram seus investimentos, como 

diversificaram as áreas de operações. Por exemplo, a construtora Odebrecht realizou joint 

ventures com a Companhia de Bioenergia de Angola (BIOCOM), com a estatal Sonangol e 

com a firma angolana Demer, representando um investimento em US$ 400 milhões na 

produção do etanol, açúcar e energia (WORLD BANK; IPEA, 2011).  

 

3.4.4 Cooperação econômica  

 

De acordo com o World Bank e IPEA (2011), o comércio entre os países da África 

Subsaariana e as economias emergentes aumentou de US$ 20 bilhões em 2001, para US$ 250 

bilhões em 2011. Dessa cifra, duas leituras são extraídas: a primeira é que o comércio com as 

economias emergentes coloca novos desafios ao padrão de relações comerciais entre as 

economias tradicionais e os países africanos. A segunda é que o embate entre os dois grupos 

de países criou alternativas de parcerias e oportunidades econômicas aos países africanos 

(CIRERA, 2013; TOURÉ, 2013). Dessas potências médias, o Brasil, durante o governo Lula, 

construiu uma articulação com o setor privado e o público, que tornou a cooperação 
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 De 2001 a 2010, várias economias africanas tiveram um crescimento econômico acima da média mundial, tais 

como: Angola (11,1%), Nigéria (8,9%), Etiópia (8,4%), Chade (7,9%), Moçambique (7.9%) (TOURÉ, 2013). 
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econômica uma das dimensões mais lucrativas do Brasil com os países africanos, conforme o 

Quadro 26:  

 

Quadro 26 - Entidades coordenadoras e implementadoras da cooperação econômica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do MDIC, 2016; MRE, 2016a; CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2016 e SENADO FEDERAL, 2016.  

 

Houve aumento significativo do comércio do Brasil com os países africanos graças à 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada pelo governo federal em 2008, e ao 

Programa de Integração com a África, lançado no mesmo ano. A participação dos parceiros 

comerciais africanos, na balança comercial brasileira, aumentou relativamente no governo 

Lula, mas ainda é baixa. Os principais entraves são as escassas rotas marítimas e poucos voos 

entre o Brasil e os países africanos, impactando nos custos das operações (WORLD BANK; 

IPEA, 2011; MAIA, 2013). 

Seguindo as informações do Quadro 27, a pauta de exportação brasileira para os países 

africanos foi de bens manufaturados intensivos em produtos primários e tecnológicos. 

Predominou-se os bens primários, correspondendo a 30% da pauta, nomeadamente carnes 

(frango e boi), açúcar, milho e algumas máquinas agrícolas. O conjunto dos países africanos 

participou em 9,10% das importações do Brasil em 2008, cuja pauta de importação brasileira 

originária desses países é dominada por petróleo bruto e refinado, gás natural e naftas para 

petroquímicas (WORLD BANK; IPEA, 2011; MDIC, 2010).  

O padrão de comércio brasileiro com os países africanos, baseado em produtos e 

serviços de baixo conteúdo tecnológico, assemelha-se ao da China e da Índia. A matriz de 

importação brasileira dos países africanos é similar à da China, e até mesmo a dos Estados 
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Unidos da América, que segue a cartilha da OCDE. Há uma grande similaridade entre Brasil, 

China e Índia, no que tange ao comércio e investimentos com os países da África Subsaariana 

(CIRERA, 2013).  

 

Quadro 27 - Balança comercial entre Brasil e países africanos  
Exportação 

US$ 

Produtos Importação (US$) Produtos Saldo (Ex - Im) 

US$ 

53 países africanos
74

 

Superávit Déficit 

58.053.852.608 Carne, açúcar 

e máquinas 

agrícolas 

71.991.668.908 Petróleo e 

adubos 

-13.937.816.300 

 

43 10 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da série histórica (2003-2010) da balança comercial 

do MDIC, 2010. 

 

A balança comercial entre o Brasil e o conjunto dos países africanos, de 2003 a 2010, 

foi de US$ 130.044 bilhões, sendo que o volume financeiro total da exportação brasileira para 

os 53 países africanos foi de US$ 58.053 bilhões e o total de importação foi de US$ 71.991 

bilhões. Dessa cifra, afirma-se que o Brasil possua um déficit de -R$13.937 bilhões. Isso não 

se coaduna com o fato de o país possuir um superávit na balança comercial com 43 países 

africanos e déficit com somente 10 países. Esses dados podem ser mais bem explorados no 

Anexo B.  

A incoerência entre o déficit e o superávit na balança comercial do Brasil, com esses 

países africanos, é tributária de uma visão reducionista, que vê a África como uma parceira 

comercial do Brasil, e não como um continente que possui 53 países parceiros do Brasil (no 

período, não se incluiu o Sudão do Sul). Sabe-se que o comércio deve ser analisado 

bilateralmente, ou entre blocos, e não entre um país e um continente. A análise da série 

histórica da balança comercial aponta que, de 2003 a 2010, o Brasil obteve superávit na 

balança comercial com 43 países africanos. Portanto, bilateralmente, a balança comercial 

brasileira é superavitária com a maioria dos países africanos.  

Esse comércio se concentrou em países não lusófonos. Não obstante, a importância de 

fatores, como a identificação cultural e linguística, “não significa que isto se traduza em 

vantagens econômicas e financeiras” (MYAMOTO, 2009, p. 32). As grandes parceiras 

comerciais do Brasil na África foram também as que apresentaram significativas taxas de 

crescimento econômico nos últimos anos, cuja pauta de exportação se concentra em recursos 

minerais. Isso inclui países como Angola e Moçambique, que são de língua portuguesa, mas 
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 O Sudão do Sul não tinha sido incluído nas bases de dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC), tornou-se oficialmente um país em 2011. 
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também a Nigéria, Líbia e Marrocos, que possuem outros idiomas. Conforme ilustrado, em 

termos financeiros, no Quadro 28.  

 

Quadro 28 - Balança comercial entre Brasil e os principais parceiros africanos  
Países  Exportação US$ Principais Produtos  Importação US$ Principais produtos 

África do Sul  10.687.405.275 Máquinas e frangos 3.729.808.930 Hulha e motores para veículos 

Egito  9.362.014.707 Açúcar e carnes 664.262.729 Adubo e superfosfato  

Nigéria  8.278.766.246 Açúcar  34.250.246.991 Petróleo e gás natural  

Angola  7.424.664.733 Açúcar e carne  4.285.726.114 Petróleo e propano 

Argélia  4.029.984.697 Açúcar e carne  16.350.367.369 Petróleo e nafta petroquímica 

Marrocos  3.572.421.834 Açúcar e milho  3.766.279.462 Adubo e superfosfato 

Gana 1.923.330.179 Açúcar e carne 44.533.915 Cacau 

Líbia  1.857.933.274 Minério de ferro e carne  3.745.960.249 Petróleo e nafta petroquímica 

Tunísia  1.174.340.134 Açúcar  823.818.499 Adubo e superfosfato 

G.- Conakry 1.139.718.919 Açúcar  879.205.383 Artesanato 

G. Equatorial  192.840 Carne e máquina  1.743.514.861 Petróleo  

Cabo Verde  210.418.972 Carne e açúcar 277.380.000 Artesanato  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da série histórica (2003-2010) da balança comercial 

do MDIC, 2010. 

 

O déficit na balança comercial brasileira com os países africanos abrange 10 países, 

nomeadamente: Argélia (US$ -12.320 bilhões); Guiné-Equatorial (US$ -1.550 bilhão); Líbia 

(US$ -1.888 bilhão); Maláui (US$ -3.428 bilhões); Marrocos (US$ -193.857 milhões); 

Nigéria (US$ -25.971 bilhões); R. D. do Congo (US$ -79.159 milhões); República do Congo 

(US$ -254.092 milhões); Suazilândia (US$ -15.113 milhões) e Zimbábue (US$ -1.192 

milhão). No conjunto desses países, direciona-se um foco sobre a Nigéria. O país é um dos 

principais destinos das exportações das potências médias (CIRERA, 2013).  

No contexto da crise do petróleo (1974), a Nigéria se constituiu em um dos principais 

parceiros comerciais africanos do Brasil (SARAIVA, 1996; RIBEIRO, 2007; CERVO; 

BUENO, 2002). Foi um dos primeiros países africanos com o qual o Brasil assinou um 

acordo de cooperação econômica, em 1979. Desde então, tem figurado como o principal 

parceiro comercial, respondendo pelo maior volume financeiro das exportações dos países 

africanos para o Brasil, somando, entre 2003 e 2010, US$ 34.250 bilhões, de acordo com o 

Quadro 28. Esse Quadro registra que países como Argélia, Marrocos, Tunísia e Líbia, que se 

localizam na região da África magrebina, apresentam-se como relevantes parceiros comerciais 

do Brasil no continente africano.  

 

 

 

 



124 
 

3.4.5 Cooperação política  

 

A política externa do governo Lula foi marcada pela “autonomia pela diversificação” 

(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007), cujo objetivo é recuperar a capacidade de negociação no 

âmbito internacional (VISENTINI, 2005). Para tal, o aprofundamento das relações com os 

países sul-americanos e africanos foi imprescindível. Essas regiões se apresentaram como 

grandes alternativas para que o Brasil pudesse criar uma imagem de liderança e, por meio 

dela, angariar apoios políticos estratégicos para pressionar reformas, demandar mais 

transparência no processo decisório das instituições multilaterais e pleitear a direção dessas 

instituições (OLIVEIRA; LESSA, 2006; LECHINI, 2014; MILANI; DUARTE, 2015).  

 A dimensão política se concentra nas reformas do CSNU, BM, FMI, BRICS, e 

esforços para construir um sistema internacional multipolar (AYLLÓN, 2012). Nesse âmbito, 

o MRE exerceu um papel primordial na coordenação e negociação de assuntos da política 

externa, destacando-se como principal entidade na cooperação política entre o Brasil e os seus 

parceiros, de acordo com o Quadro 29: 

 

Quadro 29 - Entidade coordenadora e implementadora da cooperação política 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir do MRE, 2016a; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2016 e SENADO FEDERAL, 2016.  

 

A CSS brasileira para os países africanos, na sua dimensão política, revela um reforço 

para maior participação na ordem mundial, suportada por um conjunto de princípios e 

orientações e plataformas, tais como, o fórum de diálogo IBAS, BRICS e as ações 
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desenvolvidas no âmbito da CPLP e iniciativas do tipo África-América do Sul, MERCOSUL 

- Southern African Development Community (SADC) e MERCOSUL - Southern African 

Customs Union (SACU). Desse modo, a CSS aproximou tanto os países africanos do Brasil, 

como a África da América do Sul, abrangendo assim, uma cooperação inter-regional 

(WORLD BANK; IPEA, 2011). 

 

3.4.6.1 Apoios e Coalizões  

 

 O Quadro 30 apresenta os esforços do Brasil e da África do Sul em criarem espaços 

de aproximação entre as regiões africanas e sul-americanas, como o MERCOSUL-SACU e o 

MERCOSUL-SADC, e a Cúpula América do Sul-África (ASA), entre Brasil e Nigéria. Esses 

projetos encontraram vários desafios para se concretizarem como espaços de cooperação, pela 

dificuldade em reunir e definir pontos comuns entre países africanos e sul-americanos que, 

apesar de apresentarem semelhanças socioeconômicas, enfrentam inúmeros desafios distintos. 

Entretanto, o ponto a ser destacado aqui é a tentativa de se criar espaços desse tipo, 

coordenados por esses países. De fato, os middle powers são dotados de capacidades para 

criarem arranjos de cooperação. A Nigéria e a África do Sul são consideradas poderes 

regionais, influentes em assuntos econômicos, políticos e securitários de suas respectivas 

regiões.  

Os grupos multilaterais, de países que abarcam Brasil e África do Sul, são em maior 

número e mais influentes na ordem internacional, do que aqueles em que a Nigéria e o Brasil 

estejam presentes. A África do Sul possibilita ao Brasil maiores apoios e coalizão (bloc-type) 

no ambiente internacional, consubstanciada pela combinação de ser middle power, pelas 

capabilities, e pelo comportamento, por ser uma democracia. Enquanto a atuação multilateral 

do Brasil com a Nigéria, restringe-se a espaços dominados por relações comerciais e 

econômicas, em que o apoio e coalizões (issue-based) sejam necessários para a realização de 

objetivos traçados. 
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Quadro 30 - Cooperação política entre o Brasil e os países africanos selecionados 
 Países Categorias  Níveis da cooperação política 

Criação de arranjos  

(iniciativa bilateral) 

Presença multilateral  Articulações  

 

África do Sul  Middle power, 

democracia  

MERCOSUL-SACU 

MERCOSUL-SADC 

 IBAS, BRICS, G20, 

G24,G77, ZOPACS 

Apoio e coalizão 

(bloc type) 

Nigéria  Middle power  

Autocracia  

Cúpula América do 

Sul-África (ASA) 

G24, G77, ZOPACS Apoio e coalizão 

(issue-based) 

Cabo Verde Small power 

democracia 

- G77, ZOPACS, CPLP Apoio 

Angola Small power  

Autocracia 

- G77, ZOPACS, CPLP Apoio 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir do modelo analítico (Cap. 1). 

 

A Nigéria e o Brasil forjaram, em 2005, a Cúpula América do Sul-África (ASA). Em 

2006, foi emitida a declaração de Abuja (o Plano de Ação e Resolução), formalizando o 

fórum ASA. Na visão do Presidente Lula, o fórum serviria de aproximação entre as duas 

regiões, por meio de um mecanismo multilateral, no qual pudesse se materializar o espírito de 

solidariedade e CSS (PAUTASSO, ALBANOS; 2012).  

A despeito de a cúpula ASA incluir nos seus objetivos centrais a promoção dos 

direitos humanos e a defesa da democracia, há uma dificuldade para que esses compromissos 

se reverberem na prática. Em 2009, durante o II encontro na Venezuela, o Presidente Lula 

havia sugerido que “a integração entre as duas regiões só acontecerá com respeito aos hábitos 

políticos de cada país” (WORLD BANK; IPEA, 2011, p. 111, tradução nossa)
75

.  

Esse discurso revela a grande diferença entre os regimes políticos dos membros que 

compõem esse fórum, como ela o impacta na celebração de acordos entre eles e na 

concretização de objetivos ambiciosos. Nesse sentido, constitui-se uma articulação política 

mais ligada à contestação da ordem internacional e de aproximação no âmbito da CSS, do que 

uma tentativa de unir os países em torno de um ponto em comum, que seja o regime político e 

a promoção de princípios democráticos.  

Com a África do Sul, no entanto, a cooperação política é mais intensa, possibilitada 

pela semelhança do regime político democrático e o grau de inserção internacional desses 

países. Os dois almejam um assento permanente no CSNU, defendem reformas nas 

instituições multilaterais e o aumento da participação nas instituições financeiras 

internacionais, nomeadamente no BM e no FMI. São consideradas democracias, zeladoras da 

proteção e promoção dos direitos humanos.  
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 The integration between the two regions will only happen with respect to the political habits of each country.  
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Eles desempenham um papel relevante na dinâmica securitária do Atlântico Sul, 

salientando que a tentativa de decidir sobre a militarização ou não da região, iniciou-se em 

1960, pela inciativa sul-africana sob o nome de Organização do Tratado do Atlântico Sul 

(OTAS). Porém, não teve apoio dos países da América Latina nem dos demais da África. Na 

época, a Marinha Brasileira e o Itamaraty não apoiavam a ideia de uma região militarizada no 

Atlântico Sul (BRUN, 2016). Depois, foi criada, pela Resolução 41/11 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACS), em 1986.  

O Brasil e a África do Sul cooperam por meio de ações multilaterais na ordem 

internacional, na sua perspectiva econômica e política, como no BRICS; nos esforços de 

forjarem um fórum (IBAS) que sirva de referência para os small powers, em termos de 

normas e princípios democráticos, já que o foco do IBAS é na dimensão normativa e na 

defesa de instituições e valores democráticos (LIMA; HIRST, 2009).  

Soma-se a essas ações a demonstração do comportamento dessas duas potências 

médias, junto com a Índia, em realizarem cooperação para os países mais pobres. O fundo 

IBAS de combate à Fome e à Pobreza, criado em 2004, tem a preocupação de apoiar projetos 

viáveis com as políticas prioritárias dos países do Sul. Já foram financiados projetos de 

agricultura em Guiné-Bissau, de reconstrução de posto de saúde em Cabo Verde e de projetos 

no Haiti. 

O apoio é mobilizado como estratégia de alterar resultados de jogos no tabuleiro 

internacional e obter suporte para pleitear cargos em espaços multilaterais fundamentais, em 

que cada país equivale a um voto. O apoio revela escolhas estratégicas dos small powers que, 

em troca, esperam algum tipo de compensação. Essa articulação é oportuna, uma vez que são 

países em desvantagem em negociações internacionais, quando comparados aos países 

desenvolvidos. Isso devido ao tamanho de sua delegação e de suas experiências técnicas e 

políticas no processo de negociação e na posse de poucas informações (HEY, 2003; 

HOCHSTELER, 2012).  

O apoio dos países africanos foi fundamental para a eleição de José Graziano, em 

2011, como Diretor-geral da FAO. Vale lembrar que, antes, os países africanos aceitaram 

implementar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Brasil, o que 

contribuiu para a maior visibilidade do programa, suscitando sua designação como o novo 

modelo da FAO (LEITE et al. 2015). O Brasil contou igualmente com voto dos países 

africanos para a eleição de Roberto Azevêdo, como Diretor-geral da OMC, para a gestão de 
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2013 a 2017. Para Lula, o apoio dos países africanos foi determinante: “O Brasil ganhou a 

FAO [...] por conta da África, ganhou a OMC (ROSSI, 2015, p.30)
76

.  

Na vitória na direção da OMC, em contrapartida, o Presidente Lula prometeu investir 

parte da indenização que ganhou do contencioso contra os Estados Unidos na OMC, para o 

projeto Cotton-4, desencadeado graças ao acordo assinado entre o Brasil e a União Africana, 

em 2007. O contencioso recebeu apoio da África do Sul e da Nigéria e de outros países, assim 

como os esforços para quebra de patentes e fabricação de medicamentos genéricos (BRUN, 

2016). Efetivamente, os países analisados apoiaram o Brasil nesses pleitos, salientando que, 

para a Nigéria e a África do Sul, a cooperação política ultrapassa meros apoios políticos, para 

ocupar a direção das instituições multilaterais.  

O Quadro 31, apresenta os países analisados de maneira hierárquica, mediante a 

dimensão da cooperação mais praticada com o Brasil. A ajuda humanitária é uma dimensão 

que não foi tratada aqui, relativamente aos países selecionados. Ela é requisitada quando os 

países estão enfrentando grandes crises e desastres, que possam interferir no normal 

funcionamento do governo e do país. Apesar de que, alguns desses países como Angola, 

tenham recebido algum tipo de ajuda humanitária do Brasil, essa dimensão não foi 

predominante para nenhum dos países estudados.  

 

Quadro 31 - Predomínio das dimensões entre Brasil e países africanos 
Dimensões de cooperação   Países predominantes (por hierarquia) 

Ajuda Humanitária  - 

Cooperação Técnica  Cabo Verde, Angola, Nigéria, África do Sul 

Cooperação Científica 

 e Tecnológica 

Científica (bolsas de estudos) Cabo Verde, Angola, Nigéria África do Sul 

Tecnológica (desenvolvimento) África do Sul, Nigéria, Angola, Cabo Verde 

Cooperação Econômica Nigéria, África do Sul, Angola, Cabo Verde 

Cooperação Financeira  Angola, África do Sul, Nigéria, Cabo Verde 

Cooperação Política  África do Sul, Nigéria, Angola, Cabo Verde 

 Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Em termos da cooperação técnica, Cabo Verde se destacou no volume financeiro e na 

variedade de projetos realizados com o Brasil, em seguida, encontram-se: Angola, Nigéria e 

África do Sul. A dimensão técnica predomina entre middle e small powers, entretanto, o 

regime político democrático favorece a diversidade de áreas e temas da cooperação. 

  No que tange à cooperação científica e tecnológica, na parte científica (bolsas de 

estudos), Cabo Verde é o país com maior número de estudantes nas instituições de ensino 
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 Entrevista concedida por Lula à autora Amanda Rossi, no livro: “Moçambique, o Brasil é aqui”, página 

localizada no conteúdo: “Entrevista: Lula” (E-book). 
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brasileiras, seguido por Angola, Nigéria e África do Sul. Cumpre ressaltar que os small 

powers não dispõem de recursos e capacidades institucionais suficientes para que, sozinhos, 

desenvolvam áreas sociais estruturantes. Eles precisam de recursos financeiros e de auxílios 

técnicos e científicos dos middle powers. Já a Nigéria e a África do Sul, considerados middle 

powers, dispõem de certos recursos e capacidades para criarem centros de pesquisa e ensino e 

estruturas de saúde, assim dependem menos de recursos externos, comparativamente, aos 

small powers. Apesar disso, ainda nessas potências médias, o acesso à saúde e educação não 

abrange toda a população.  

A dimensão econômica (relações comerciais) predomina na Nigéria, seguida da África 

do Sul, Angola e Cabo Verde. Essa dimensão é definida pela capacidade econômica do país, 

em termos do PIB, e de outros recursos estratégicos ao setor de exportação, e não 

necessariamente pelo tipo de regime político. Cabo Verde possui menor capacidade 

econômica e, logicamente, constitui-se no menor parceiro comercial brasileiro, no grupo 

analisado. Assim sendo, relações econômicas mais intensas são estabelecidas entre middle 

powers. Em seguida, entre os middle powers e small powers, independentemente do regime 

político, importando as capacidades econômicas do país.   

 A cooperação financeira predominou em Angola, como o país africano que mais 

recebeu IED e financiamento do BNDES, seguida da África do Sul, Nigéria e Cabo Verde.  

Por fim, a cooperação política foi mais intensa com a África do Sul, sequenciada pela 

Nigéria, Angola e Cabo Verde. A combinação da posição no nível internacional e o regime 

político doméstico informam a capacidade e a influência de cada um desses países sobre os 

assuntos globais.  

A África do Sul, sendo uma potência média e uma democracia, consegue influenciar 

mais assuntos e dispor de capacidades técnicas e financeiras para realizar cooperação. Já com 

a Nigéria (potência média e autocracia), há dificuldade em forjar espaços que sejam pautados 

pelo respeito às normas democráticas, e diversificados em termos temáticos.  

Para os small powers (Angola e Cabo Verde) que não conseguem, sozinhos, 

influenciar a ordem internacional, só lhes resta apoiar as pretensões da política externa 

brasileira, barganhando, em troca, algum tipo de compensação. O próximo capítulo se 

concentra em explicar e analisar o predomínio da dimensão da cooperação brasileira com cada 

um desses países africanos.  
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4 COOPERAÇÃO SUL-SUL BRASIL E PAÍSES AFRICANOS 

 

Nos três capítulos precedentes, esta tese se preocupou em identificar como os efeitos 

combinados das variáveis no nível internacional (middle e small powers) e no nível doméstico 

– regime político (democracia e autocracia) – da África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde 

informaram a predominância da cooperação mantida com o Brasil, durante o governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010). O primeiro capítulo se concentrou no modelo analítico, 

identificando e definindo os conceitos de maneira interativa. O segundo capítulo abordou a 

caracterização dos países africanos mediante as variáveis independentes nos níveis sistêmico e 

doméstico. O terceiro capítulo focou na descrição da variável dependente, ou seja, nas 

dimensões de cooperação, relacionando os países selecionados a cada uma das dimensões, 

como forma de identificar a dimensão predominante. 

 O capítulo quatro, portanto, aproveita-se das discussões teóricas e analíticas 

realizadas nesses capítulos, para submeter a teste as seguintes hipóteses, em concordância 

com o Quadro 32: 

1) se Cooperação Sul-Sul entre middle powers e democracias (Brasil-África do Sul), 

espera-se predominância de cooperação política (coalizão bloc-type) e estabelecimento de 

acordos mais críveis e menos flexíveis;  

2) se CSS entre middle power/democracia e middle power/autocracia (Brasil-Nigéria), 

espera-se predominância da cooperação econômica (coalizão issue-based) e manutenção de 

acordos mais flexíveis e menos críveis.  

3) se CSS entre middle power/democracia e small power/democracia (Brasil-Cabo 

Verde), espera-se predomínio de cooperação técnica, manutenção de acordos mais críveis e 

menos flexíveis e apoio político nos fóruns multilaterais e nas instituições internacionais e, 

por fim,  

4) se CSS entre middle power/democracia e small power/autocracia (Brasil-Angola), 

espera-se realização de cooperação financeira e manutenção de acordos mais flexíveis e 

menos críveis e apoio nos fóruns multilaterais e nas instituições internacionais.  
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Quadro 32 - Interações entre os níveis e as dimensões da cooperação entre Brasil e países 

africanos 

 
Fonte: Elaboração do autor com dados do WORLD BANK; IPEA, 2011; IPEA, ABC, 

2013; DAI/MRE, 2016; BNDES, 2016; MDIC, 2010.  

 

Este capítulo se divide em três seções: a primeira seção pretende examinar o 

predomínio das dimensões de cooperação entre o Brasil e os países selecionados, realizando 

um diálogo com a literatura já tratada no capítulo 1. A segunda seção visa verificar a 

credibilidade e a flexibilidade dos acordos e da cooperação entre o Brasil e esses países e a 

terceira seção examina as coalizões e os apoios mantidos entre o Brasil e os respectivos países 

africanos.  

 

4.1 Dimensões de cooperação entre Brasil e países africanos selecionados 

 

Os autores Costa Leite e outros (2015) afirmaram que a ascensão da Cooperação Sul-

Sul para o Desenvolvimento, principalmente na área de desenvolvimento social, foi uma 

“consequência da liderança presidencial, crescente mobilização doméstica, mudanças na 

economia e política global e priorização da Cooperação Sul-Sul pelos doadores tradicionais” 

(LEITE et al.2015, p. 1448).  

O trabalho de Abdenur e Rampini (2015), por seu turno, examinou se a política 

externa brasileira se adaptou às condições, oportunidades e percepções locais dos países 

africanos, investigando Angola e Moçambique. Seus argumentos apontaram que a cooperação 

brasileira com esses países refletiu fatores históricos, políticos e socioeconômicos específicos 

de cada um dos países tratados (ABDENUR; RAMPINI, 2015, p. 83). Outro trabalho de 
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Abdenur e Souza Neto (2013), partiu de como a caracterização do Brasil em um país 

democrático, respeitador de direitos humanos, pode impactar na cooperação com os países 

africanos considerados autocráticos e violadores de direitos humanos (ABDENUR; SOUZA 

NETO, 2013).  

Esta tese se concentra em quatro países africanos. Analisar-se-á, pelo método 

comparativo, a influência de duas variáveis. Uma no nível sistêmico (a inserção internacional 

dos países africanos) e a outra no nível doméstico (os regimes políticos dos países africanos), 

sobre a cooperação mantida com o Brasil durante o governo Lula (2003-2010).  

 

4.1.1 Cooperação política: Brasil-África do Sul 

 

A relação entre o Brasil e a África do Sul foi fortalecida no governo Lula, plasmada 

em uma intensa articulação bilateral e multilateral. A reaproximação desses países, após o fim 

do regime do apartheid, coincidiu também com novos papéis traçados pelas suas políticas 

externas, com grandes compromissos e influências no nível regional e sistêmico (LECHINI, 

2007). Uma ativa diplomacia e a influência exercida por esses países, em suas respectivas 

regiões e no ambiente internacional, permitiu que fossem considerados potências médias pelas 

capabilities e pelo comportamento (FLEMES, 2009; BURGES, 2013, 2014). 

Entre esses dois países, portanto, estabeleceu-se uma profícua cooperação política, 

sobretudo nos espaços multilaterais. Exemplo disso, é a criação do fórum trilateral IBAS 

(Índia-Brasil-África do Sul), que objetiva discutir temas globais, como direitos humanos, 

comércio, alterações climáticas e mecanismos de auxílio a países do Sul. A dimensão política, 

no entanto, não exclui o estabelecimento da cooperação em outras dimensões, conforme 

apresenta o Quadro 33. Na verdade, deve-se perceber o referido predomínio, como resultado 

da caracterização combinada dos dois países nos níveis sistêmico e doméstico.  
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Quadro 33 - Hierarquia de dimensões de cooperação bilateral Brasil-África do Sul  

 
        Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Tais países apresentaram resiliência na última crise financeira internacional. 

Envolveram-se em grandes questões mundiais, como as negociações sobre o clima e a 

intermediação de conflitos, e conseguiram implementar políticas sociais com resultados 

relevantes, que dispõem de condições para influenciar a conjuntura política e econômica 

internacional. Dessa forma, conseguem apresentar algumas soluções para as questões globais. 

Suas diplomacias se orientam pela mobilização de recursos materiais e por suas capacidades 

institucionais, de negociação e profissionalismo diplomáticos, capazes de moldar as 

dinâmicas das redes de poder no nível internacional (FLEMES; SARAIVA, 2014). Portanto, 

o Presidente Lula entendia que, com a África do Sul: 

 

Vamos [Brasil e África do Sul] movendo o centro de gravidade da economia 

mundial [...] Na OMC atuamos lado a lado para corrigir distorções inadmissíveis do 

comércio agrícola mundial. [...] Iremos provar em Copenhague que preservação 

ambiental e desenvolvimento são compatíveis [...] O Fórum Índia-Brasil-África do 

Sul é a face mais visível de nossa cooperação. A ajuda trilateral a países carentes é 

nossa resposta ao desafio de aprofundar as relações Sul-Sul. (DA SILVA, 2009). 

 

Uma das diferenças entre middle e small powers é a capacidade de os primeiros 

criarem e coordenarem espaços de concertação e cooperação, uma vez que dispõem de mais 

recursos para mobilizar articulações (HURRELL; SENGUPTA, 2012). 

 A ideia inicial da constituição do fórum IBAS derivara do Presidente Sul-africano, 

Thabo Mbeki, quando da posse do Presidente Lula, em 2003. Partiu-se de uma consulta 

bilateral para a criação de um fórum trilateral. É isso que importa nesta tese: bilateralmente, o 

que os países são capazes de realizar? Isso permite anunciar que a análise final deste trabalho, 

não é no resultado (policy) da cooperação e sim no processo decisório (politics).  
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A combinação de potência média com regime político democrático, aliada à influência 

regional, permite ao Brasil e a África do Sul “transitarem” entre os dois extremos da 

configuração de poder no sistema internacional: de um lado, o super e os great powers e do 

outro, os small powers. Destarte, são considerados “construtores de pontes” (BURGES, 2013) 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento (BARBER, 2005; FLEMES, 2009; 

FLEMES; SARAIVA, 2014). Também podem ser conciliadores e intermediadores entre 

partes beligerantes em um conflito. Essa “plasticidade” diplomática expande o raio de atuação 

desses países.  

A posição intermediária lhes confere algumas vantagens. A África do Sul ganhou 

reconhecimento de grandes potências e ingressou em mais grupos de países influentes na 

ordem internacional, como o BRICS. O Brasil passou “a) a controlar o fluxo da interação 

política e ideacional entre o Norte e o Sul; b) a exigir um “pedágio” para o tráfico nos dois 

sentidos; e c) a ser indispensável ao sistema internacional, porque é visto como uma ponte 

entre as tradicionais e as atuais potências” (BURGES, 2013, p. 578, tradução nossa)
77

. 

 A construção dessa ponte, não obstante, enfrenta desafios. No nível regional, faltam a 

confirmação da liderança por parte de seus países vizinhos e estratégias para contornar críticas 

que sugerem que eles estejam concentrados apenas em seus próprios interesses (ALDEN; 

VIEIRA, 2011; NEL; TAYLOR, 2013).  

No nível doméstico, ainda que os princípios e ações de suas políticas externas estejam 

coerentes com seus regimes políticos democráticos, alguns resultados são inconsistentes em 

decorrência da inexistência de um plano estratégico, principalmente no tocante à política 

externa brasileira (BELÉM LOPES et al. 2016).  

A visão desses países sobre a ordem internacional é semelhante, ainda que a 

semelhança não signifique, necessariamente, um comportamento igual em temas debatidos 

nos fóruns multilaterais (JORDAAN, 2015). Mas, a similitude permite a formação de 

coalizões eficazes para a consecução dos objetivos traçados em uma determinada área 

(NARLIKAR, 2013). 

Ambos os países entendem que a ordem internacional é injusta, porque os benefícios 

são direcionados, preferencialmente, a países desenvolvidos (BARBER, 2005). A ordem 

internacional é, ainda, definida e mantida por dois principais regimes do fim da Segunda 

Guerra Mundial: “Bretton Woods e São Francisco” (BELÉM LOPES et al.2016), nos quais 
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 a) controlling the flow of political and ideational interaction back and forth between the North and South; b) 

exacting a ‘toll’ for traffic in each direction; c) being indispensable to the international system because it is seen 

as the link between old and emerging powers. 
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operam o sistema de voto por quotas-FMI e o direito de veto exclusivamente aos P5 do 

CSNU. 

Os dois países reclamam a participação na ordem sistêmica e a contemplação dos 

resultados gerados de maneira mais equitativa (LECHINI, 2007; LANDSBERG, 2015). 

Contudo, eles não propõem uma “reviravolta” no processo de tomada de decisão (FLEMES, 

2010; BURGES, 2013).  

A formulação do fórum IBAS resplandece a resposta a uma ordem internacional 

desigual e injusta. Nas palavras do Presidente Lula da Silva (2010): “uma ordem incapaz de 

resolver antigos problemas, como a pobreza extrema e a fome de milhões de seres humanos 

[...], a degradação ambiental e a insegurança alimentar e energética” (DA SILVA, 2010). 

Nesse contexto, o multilateralismo seria a solução para problemas de um mundo em constante 

interdependência. Na visão de Thabo Mbeki, o multilateralismo consiste em um meio para 

resolver os problemas globais (LANDSBERG, 2015).  

A coordenação política no âmbito IBAS se concentra na Organização Mundial do 

Comércio, Conselho de Direitos Humanos da ONU, Organização Mundial sobre Propriedade 

Intelectual (WIPO - em inglês) e em propostas a reformas no CSNU. Essas ações coincidem 

com a ideia de que as potências médias zelam pela criação de regras e instituições 

multilaterais, introduzindo nelas demandas dos países do Sul (LECHINI, 2007; FLEMES, 

2009; ALDEN; VIEIRA, 2011).  

A insistência em reformar as instâncias multilaterais, particularmente a ONU, reside 

no fato de que a organização é o símbolo principal da governança global e o espaço central da 

coordenação para o multilateralismo. Para Celso Amorim, “o multilateralismo encontra nas 

Nações Unidas sua mais legítima expressão” (AMORIM, 2007, p. 8). Aumentar a presença 

desses países nas instituições do Sistema ONU é estratégico, uma vez que a CSS de vários 

países, incluindo a do Brasil, é intermediada por Unidades Especiais de CSS da ONU e pelo 

próprio PNUD, que cobra taxa de transferência de recursos para suas delegações locais. Por 

isso, uma parte da reforma da própria CSS exige reduzir a dependência e a intermediação de 

estruturas e instituições nos países do Norte, garantindo uma cooperação mais autônoma.  

Na OMC, a África do Sul e o Brasil foram contundentes em defesa de um sistema 

global de preferências comerciais, entre os países em desenvolvimento, durante a Rodada 

Doha (2001-2005) (CHAKRABORTY et al. 2012). A África do Sul contribuiu 

significativamente para a convergência de interesses, entre os países que compõem o Grupo 

África na OMC (com pouca capacidade para a produção de medicamentos antirretrovirais), e 

o grupo de países em desenvolvimento, tais como Brasil e Índia (com capacidade para 
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produção desses medicamentos). O país negociou os escopos de doenças a serem abrangidos 

pela quebra de patente desses medicamentos e os países beneficiários (ISMAIL, 2012). 

 O Brasil é tradicionalmente um grande negociador na arena internacional. Na OMC, 

entrou em disputa com os EUA, para a quebra de patentes da AIDS e subsídios para a 

indústria agrícola (CHRISTENSEN, 2013); defendeu, no âmbito do G20 comercial, 

concessões para pequenos agricultores nos países em desenvolvimento, diante do aumento do 

preço das commodities (BURGES, 2013). 

Os dois países são potências médias que dispõem de acervos de conhecimentos, de 

técnicas e de tecnologias expressivos para auxiliar na melhoria de algum setor dos países do 

Sul (MAWDSLEY, 2012; FLEMES; SARAIVA, 2014). Nessa temática, vale mencionar o 

Fundo IBAS para alívio da fome e da pobreza, estabelecido em 2004. O Fundo destina-se aos 

países menos desenvolvidos, em reconstrução e em situação de pós-conflitos
78

. Um dos 

critérios à contemplação se refere ao uso de capacidades dos países membros do IBAS na 

implementação dos projetos aprovados. No argumento de Jacob Zuma, torna-se importante 

que os três países membros do IBAS “compartilhem expertise sobre os nossos vários 

programas nacionais. Em breve, seremos capazes de compartilhar esses programas com as 

nossas respectivas regiões”
79

 (ZUMA, 2010, tradução nossa).  

Os dois países participam e lideram grandes operações de paz da ONU. Por serem 

democracias, as participações ultrapassam a lógica de dotação de capacidades militares. Os 

países reconhecem que os indivíduos são dotados de direitos inalienáveis, que devem ser 

salvaguardados e promovidos. Em decorrência disso, zelam pela criação de um ambiente 

econômico e político em que a paz e a prosperidade possam germinar e perdurar (LEBOVIC, 

2004). O Brasil desempenha um papel significativo na busca do diálogo em situações de 

conflitos (BURGES, 2013). Sobretudo, no conflito entre Israel e Palestina, que demonstraram 

interesse na intermediação brasileira (BRUN, 2016).  

Desde o governo Mandela, a África do Sul vem intermediando vários conflitos na sua 

região, atuando por meio de organizações, como o Departamento de Operações de Paz das 
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 O Fundo já financiou projetos no Burundi (reforço da infraestrutura e capacitação ao combate do HIV/AIDS), 

Cabo Verde (provimento seguro de água potável, reforço de infraestruturas de saúde), Camboja (empoderamento 

das crianças e adolescentes especiais e suas famílias), Guiné-Bissau (desenvolvimento de agricultura e pecuária I 

e II, desenvolvimento de agricultura e serviços para comunidades rurais, eletrificação rural, por meio de energia 

solar), Haiti (recolha de resíduos sólidos como forma de reduzir a violência), Estado da Palestina (apoio a 

programas recreativos, reabilitação de centro cultural e hospitalar), Serra Leoa (desenvolvimento de liderança e 

capacitação para o desenvolvimento humano e redução da pobreza) e Vietnã (estabelecimento da produção de 

semente de arroz). Disponível em: http://tcdc2.undp.org/IBSA/projects/projects.htm. Acesso em: 22 out. 2016. 
79

 It is good that we are able to share expertise on our various national programmes, and soon we should be able 

to share them with our respective regions as appropriate. 
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Nações Unidas, Departamento de Segurança e Paz da União Africana e Órgão da Defesa, 

Política e Cooperação Securitária da SADC.  

Em virtude da promoção e da proteção dos direitos humanos, a África do Sul e o 

Brasil são grandes contribuintes nos debates do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Vale 

lembrar a convergência dos votos dos membros do IBAS, que atinge 85% na ONU, 

singularmente as declarações no Conselho de Direitos Humanos (BRUN, 2016). Os referidos 

países chamaram a atenção para a necessidade da cooperação da comunidade internacional, 

especificamente à proteção dos direitos humanos, e criticaram o excessivo uso da força física 

nas intervenções externas (JORDAAN, 2015). 

 A África do Sul incentivou vários países a adotar o conceito de “Responsabilidade 

para Proteger” (R2P-em inglês), uma versão semelhante ao regime de “Responsabilidade de 

Proteger”, cunhada do princípio da “não interferência a não indiferença”. No ano de 2000, o 

país havia proposto esse princípio, durante as discussões na transição da Organização da 

Unidade Africana para União Africana (LANDSBERG, 2015).  

No que concerne ao Brasil, chamou a atenção para a “Responsabilidade ao Proteger” 

(RWP - em inglês), demandando maior responsabilidade na intervenção junto à população 

civil. Apesar disso, esses países perceberam que o R2P foi usado pelas potências ocidentais 

“para fins egoístas de política externa e como uma ferramenta para acertar as contas com os 

governos com os quais tinham diferenças” (LANDSBERG, 2015). 

Nesse sentido, a África do Sul foi menos incisiva, na condenação do Presidente Omar 

al-Bashir, em relação ao abuso dos direitos humanos, durante o conflito em Darfur (Sudão), 

em 2006. Seu posicionamento desencadeou várias críticas da comunidade internacional, que 

alegaram a inconsistência da diplomacia sul-africana, levando a própria África do Sul a 

abandonar o Tribunal Penal Internacional (TPI)
80

, em 2016. A justificativa ressaltada pelo 

país, indica que o TPI conserva uma visão colonizada dos chefes de Estados do continente 

africano, cuja isonomia da lei não se aplica aos líderes dos Estados Unidos da América e dos 

países da Europa - lembrando que os EUA não ratificaram o estatuto a países membros do 

TPI.  

Esse ponto é indispensável, porque rememora que as instituições atuam como espaços 

de poder (HURRELL, 2000) e são utilizadas pelas potências médias para contestar a ordem 

internacional. Utilizando-se da “diplomacia de contestação” (BADIE, 2009), sugere-se uma 
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urgência no (re)desenho do modus operandi dessas instituições. Por outro lado, a atitude da 

África do Sul revela que há uma diferença no comportamento dessas potências, no nível 

regional e sistêmico.  

No primeiro nível, a preocupação é com a liderança que é obtida por meio do 

reconhecimento dos demais países da região (e do continente). Portanto, líderes regionais nem 

sempre reproduzem determinações da comunidade internacional, especialmente aquelas que 

possam minar o seu projeto de liderança regional. Enquanto no nível sistêmico, a preocupação 

está em participar na ordem internacional, posto que a competição sistêmica não favorece o 

exercício de uma liderança à escala global.  

 

4.1.2 Cooperação econômica: Brasil-Nigéria  

 

A relação do Brasil com a Nigéria se assenta em três vertentes principais, mutuamente 

relacionadas: 1) a ascensão do Brasil ao status de potência econômica global coincidente com 

a mesma pretensão nigeriana; 2) o Brasil como colaborador no desenvolvimento econômico e 

social da Nigéria e 3) o Brasil como dependente dos recursos minerais nigerianos, 

particularmente o petróleo (ALAO, 2011). Dessa maneira, as relações econômicas 

predominantes entre os dois países, encontram-se em consonância com o Quadro 34: 

 

Quadro 34 - Hierarquia de dimensões de cooperação bilateral Brasil-Nigéria 

 
      Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

A presença do Brasil e dos demais países que compõem o grupo BRICS no continente 

africano é predominante nos países que apresentam recursos minerais abundantes, incluindo 

Nigéria e Angola (ALAO, 2011; ADEMUYUWA et al. 2014). A Nigéria possui grandes 

reservas de petróleo e de gás natural, o que fez dela a principal economia africana, com 

aproximadamente US$ 500 bilhões do PIB. Isso lhe instigou a reclamar uma liderança 

econômica continental (ADEMUYUWA et al. 2014), mesmo enfrentando grandes desafios 
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para diversificar a sua economia, baseada na exploração de petróleo e na economia informal. 

De fato, uma realidade que contrasta com a matriz diversificada de outras economias 

mundiais, incluindo a brasileira.  

A principal reserva petrolífera da Nigéria fica na bacia do Delta do Níger, o que atrai 

interesse de outras potências mundiais. Nessa disputa, conflitos e corrupção surgiram em 

razão da má distribuição dos recursos da região Delta às populações locais, as quais não 

usufruem dos lucros do petróleo. Ainda sofrem com os altos custos sociais e ambientais, 

ignorados pelo governo nigeriano (URPELAINEN, 2012). 

Desde a década de 1960, o país se destacou como o principal parceiro comercial 

brasileiro no continente africano (PENNA FILHO; LESSA, 2007). Entre 2003 e 2010, a 

Nigéria exportou para o Brasil US$ 34.250.246.991, enquanto importou somente US$ 

8.278.766.246. O açúcar destaca-se como o principal produto importado do Brasil (MDIC, 

2010). 

A estratégia brasileira se concentrou na diminuição da diferença entre os valores das 

transações comerciais, por meio da exploração do petróleo. A Petrobras encontrou o mesmo 

tipo de petróleo na Bacia de Campos (Rio de Janeiro) e em Obgia, estado de Bayelsa, na 

Nigéria (WORLD BANK; IPEA, 2011). Essa semelhança reduz a necessidade de 

investimentos em novas tecnologias, o que facilita o emprego da mesma capacidade técnica e 

tecnológica para a exploração do petróleo em regiões similares àquelas brasileiras. 

Em 2005, a Nigéria e o Brasil negociaram um acordo
81

 relativo à compra do petróleo 

nigeriano, como forma de financiar as exportações do Brasil para a Nigéria. Nesse acordo, 

linhas de crédito foram ofertadas aos importadores nigerianos que comercializam com o 

Brasil. A conta-petróleo, mantida pela Nigéria, seria a garantia para o pagamento dessas 

exportações. O desenvolvimento de tecnologias de biocombustíveis, especialmente o etanol, 

tornou-se uma potencial área de cooperação entre os dois países.  

O Brasil e a Nigéria se aproximam no nível internacional por serem potências médias 

pelas variáveis econômicas. Porém, se distanciam na variável comportamento. Os países 

enfrentam altas taxas de desigualdade social. Dados do World Bank apontam que, em 2009, 

46% da população nigeriana vivia abaixo da linha da pobreza, enquanto o Brasil, no mesmo 

ano, tinha 13,3% da população abaixo da linha da pobreza (WORLD BANK, 2016). 
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Entretanto, no Brasil, com as ações do governo Lula (2003-2010), essa percentagem diminuiu 

consideravelmente. 

Durante a visita oficial do Presidente da Nigéria, UmaruYar’Adua, ao Brasil, em 2009, 

a agenda e os discursos dos dois Presidentes contemplaram esforços para o desenvolvimento 

econômico, a promoção da justiça social em cada um de seus países, na forma em que ambos 

poderiam auxiliar outros países a resolver grandes problemas sociais. No comunicado 

conjunto, no âmbito da visita de Umaru Yar`Adua ao Brasil, reiterou-se o compromisso dos 

dois países em prol do reforço da cooperação multilateral, no que tange à paz e à segurança 

internacionais, e ações em conjunto para a conclusão da Rodada do Desenvolvimento de 

Doha (MRE, 2009).  

O aproveitamento do poderio econômico é outra característica das atuais potências 

médias, que o acionam para exercer uma influência nos níveis regional e sistêmico. A 

preponderância econômica nigeriana se reflete na natureza dos agrupamentos de países e de 

iniciativas das quais participa, tais como, a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África 

(NEPAD), o G77 e o G15.  

Em 1999, o então governante nigeriano, Obasanjo, ocupou a presidência do G77, com 

a missão de recuperar a capacidade de negociação dos países em desenvolvimento no 

comércio internacional (EBEGBULEM, 2013). Embora se trate de um grupo heterogêneo e 

com baixo grau de institucionalização, se comparado ao do fórum IBAS (FLEMES, 2009). O 

G77 é relevante numericamente para apoiar grandes temais globais (HOCHSTELER, 2012), 

como o apoio decisivo para a eleição de José Graziano a diretor da FAO (BRUN, 2016). 

No entanto, a heterogeneidade reflete a incapacidade do grupo em moldar regras nas 

instituições internacionais. Diferentemente, por exemplo, de grupos como o BASIC, cujos 

membros são potências médias e grande potência (China), que têm poder de veto em 

negociações globais (HOCHSTELER, 2012). 

O Brasil e a Nigéria são países que se aproximam por demandarem reformas nas 

instâncias decisórias no nível internacional. Os dois Presidentes, em 2009, expressaram a 

necessidade de uma reforma no CSNU, no sentido de alcançar maior representatividade de 

países em desenvolvimento (MRE, 2009). Eles foram enfáticos na condenação ao tratamento 

desigual no comércio entre os países ricos e pobres e do acesso privilegiado das economias do 

Norte ao mercado internacional. Igualmente, pleitearam reformas nas instituições financeiras 

internacionais. Sobremaneira, em favor do alívio do débito das economias africanas junto ao 

FMI, nas situações em que os programas de ajustes estruturais não lograram progressos 

sociais e econômicos.  



141 
 

Os dois países condenaram as intervenções externas norte-americanas nos países 

africanos e do Oriente Médio, salientando que a Nigéria foi contra a instalação da base militar 

estadunidense, África Comando (AFRICOM). Na visão do governo nigeriano, tratava-se de 

um mecanismo estadunidense para controlar a exploração petrolífera e fomentar instabilidade 

na região (WHITAKER, 2010). 

A perspectiva dos Presidentes enalteceu a importância dos países da América do Sul e 

do continente africano para as reformas das instituições globais. De fato, as economias 

africanas vêm crescendo, nos últimos anos, acima da média mundial. Parte considerável dos 

recursos minerais estratégicos encontra-se em territórios africanos e sul-americanos. Ambas 

as regiões somam, quantitativamente, grande número de votos em instituições multilaterais, o 

que pode influenciar as negociações em espaços como a OMC. Nas falas desses Presidentes, 

destacaram-se o protagonismo de seus respectivos países no sistema internacional. 

Essencialmente os esforços mútuos que poderiam realizar, em busca de um regime de 

comércio mais equilibrado.  

Diferentemente da África do Sul e do Brasil, a Nigéria ainda é dependente da ajuda 

externa em maior grau (TÉTÉNYI, 2010). Entretanto, o país se destacou nos apoios 

financeiros e técnicos a vários países africanos que estavam na luta pela libertação nacional, 

na década de 1960, inclusive concedendo bolsas de estudo para alunos africanos. 

Presentemente, a Nigéria é quem possui maior cota financeira no Banco de Desenvolvimento 

Africano, conferindo ao país influência nas decisões da instituição (TÉTÉNYI, 2010) - 

frisando que esse é um dos principais bancos de financiamento a grandes projetos de 

infraestruturas no continente.  

Ambos os países (Brasil e Nigéria) são considerados poderes regionais, cuja 

responsabilidade, gira em torno da manutenção da ordem nas suas regiões (NOLTE, 2010). 

Os poderes regionais apresentam um predomínio na economia, uma população relativamente 

grande e vasta área geográfica (KAPPEL, 2010).  

No comunicado conjunto, divulgado no âmbito da visita de Lula à Nigéria, em 2005, 

os Presidentes enalteceram o fato de serem líderes regionais, e a capacidade de atuarem na 

estabilidade de suas regiões, em termos militares e econômicos. Junto com os demais países, 

Brasil e Nigéria participaram da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul - ZOPACAS, em 
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um esforço mútuo para manter a região segura, livre de armas nucleares e conectada com o 

resto do mundo
82

. 

Diferentemente da África do Sul que, após 1994, passou a ocupar o assento de 

liderança na SADC, pela importância política e econômica na sua região, a Nigéria participou 

na construção da ECOWAS, em 1975. Todavia, a liderança regional da Nigéria é 

visivelmente minada, em decorrência da corrupção no gerenciamento dos recursos internos, 

para questões regionais, e da instabilidade política gerada por conflitos frequentes. 

(TÉTÉNYI, 2014).  

Nesse sentido, da mesma maneira que o recurso petrolífero é esgotável, se não houver 

investimentos em recursos de soft power, esgotar-se-á a liderança política nigeriana na região. 

Contudo, há um esforço por parte da Nigéria em reforçar a capacidade de ação da ECOWAS, 

desde a adoção do Mecanismo para Gerenciamento de Prevenção de Conflito, Resolução de 

Peacekeeping e Segurança (1999), Protocolo sobre Democracia e Boa Governança (2001) e 

Estrutura de Prevenção de Conflitos (LOPEZ-LUCIA, 2015). O grande desafio é o déficit de 

institucionalização que esses mecanismos enfrentam. As ações externas da Nigéria, 

especialmente a intermediação de conflitos e as propostas de diálogo, encontram desafios para 

se legitimarem, uma vez que, internamente, o regime político autocrático coloca limites ao 

exercício dos direitos políticos e liberdades pela população do país (JEGA, 2010; 

WHITAKER, 2010; ALLI, 2012). 

A Nigéria se esforça, no nível regional, para uma maior institucionalização da 

ECOWAS. O Brasil encontra desafios nas suas organizações regionais (MERCOSUL, 

UNASUL). Segundo Lopez-Lucia (2015), não há uma definição compartilhada sobre a 

segurança na região sul-americana. Diferentemente da Nigéria, há uma narrativa na política 

externa brasileira, que “não concebe ameaças transnacionais como um problema regional, mas 

como uma questão nacional que requer alguma cooperação com países vizinhos” (LOPEZ-

LUCIA, 2015, p. 355, tradução nossa)
83

.  

A diferença nas estruturas políticas desses países tem colocado desafios na 

cooperação, em temas sensíveis, e nas iniciativas que objetivam aproximar as duas margens 

do Atlântico Sul. Não se produziu, ainda, nada de concreto no âmbito da Cúpula América do 

Sul-África (ASA), idealizada e coordenada pela Nigéria e Brasil, em 2005. Alguns 
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mecanismos foram desenhados, mas não implementados, tais como: um Fundo de 

Cooperação África-América do Sul, um banco que atenda às necessidades dos países da 

cúpula, uma universidade do Sul, entre outros (CAICEDO; CASTRO, 2010).  

Para o Presidente Lula, a cúpula seria estratégica na aproximação das duas regiões e 

reforçaria a CSS (PAUTASSO, ALBANOS; 2012). Ligar as duas regiões principais da 

política externa brasileira do governo Lula, traduziria uma maior projeção do Brasil no 

sistema internacional e, consequentemente, acarretaria um maior apoio dos países dessas 

regiões às pretensões brasileiras no referido sistema. Trata-se de uma plataforma para suprir 

desafios inerentes à CSS, entre os países-membros. São regiões próximas em questões sociais 

e econômicas, que se assemelham pela forma de inserção internacional, constrangida por um 

passado de colonização e necessidade de articulação para conseguir apoios e coalizões com 

outros países do sistema internacional (LECHINI, 2014). Por isso, o encontro entre esses 

países pode resultar em políticas públicas enriquecedoras e em construção de ferramentas 

capazes de enfrentar as vulnerabilidades dos países do Sul (CAICEDO; CASTRO, 2010).  

 

4.1.3 Cooperação financeira: Brasil-Angola 

 

Angola é sempre destacada na diplomacia brasileira, pelo fato de o Brasil ter sido o 

primeiro país a reconhecer sua independência política, em novembro de 1975. Desde então, 

grandes investimentos diplomáticos e financeiros brasileiros têm sido realizados no país, 

sendo que o período de maior volume desses investimentos ocorreu durante o governo Lula. 

O Quadro 35 registra o predomínio da dimensão financeira entre as cooperações mantidas 

com o Brasil.  
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Quadro 35 - Hierarquia de dimensões de cooperação bilateral Brasil-Angola 

 
                  Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 

Durante o governo Lula, a maioria dos financiamentos às exportações brasileiras, pós-

embarque do BNDES, destinou-se a Angola, totalizando US$ 1.665.745.564. Salienta-se que 

a construtora Odebrecht obteve o maior financiamento, US$ 1.109.679.874 (BNDES, 2016). 

Em 2005, durante a visita do Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ao Brasil, 

assinou-se um protocolo de entendimento sobre a concessão de crédito ao governo angolano, 

no valor de US$ 580 milhões para a conclusão da hidrelétrica de Capanda (MRE, 2005a). 

A intensificação dos investimentos financeiros brasileiros em Angola se deu em um 

período de competição entre bancos de vários países (China, França, Portugal, Espanha), que 

disputavam projetos rentáveis em Angola (CATERMOL, 2010). Portanto, reforçar o caixa do 

BNDES e conferir-lhe maior autonomia nos financiamentos externos, permitiu ao Brasil 

competir com as grandes potências nos países africanos. Durante o encontro empresarial 

Brasil-Angola, em novembro de 2003, em Luanda, o Presidente Lula afirmou: 

  

É chegado o momento de ampliar e diversificar esses investimentos. Para isso, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – irá aumentar 

linhas de crédito, de modo a facilitar o estabelecimento de empresas brasileiras neste 

país. [Para a ampliação dessa relação] é fundamental que empresas e governos 

trabalhem juntos (DA SILVA, 2003). 

 

 Embora, de acordo com a hipótese tratada nesta tese, fosse de se esperar o predomínio 

da cooperação financeira entre Brasil (middle power/democracia) e Angola (small 

power/autocracia), o volume enviado ao país, comparado com os demais, e concentrado em 

uma única empresa, coloca limites e desafios aos enunciados teóricos mobilizados neste 

trabalho. A literatura sugere que governos democráticos atraiam mais Investimento Externo 

Direto (IED) do que países autocráticos, conferindo maior segurança aos investidores 

(BUCHANAN et al. 2012). Angola, por se tratar de uma autocracia, não consegue apresentar 
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instituições políticas democráticas e independentes, capazes de garantir a segurança dos 

investimentos. Diante disso, o que pode explicar o alto volume de linhas de crédito para 

Angola?  

Várias potências internacionais, entre elas Brasil e China, praticam com Angola um 

“modelo de negócio” seguro, mesmo em se tratando de um país cujo regime político é 

autocrático. Uma das explicações pode ser baseada na abundância de reservas de petróleo, que 

permite ao país apresentar uma garantia aos investimentos e empréstimos realizados, por meio 

da “conta-petróleo”, advinda da Sonangol, a principal companhia de petróleo do país, que é 

controlada diretamente pelo Presidente.  

 Depois da Líbia, Angola e Nigéria possuem as maiores reservas de petróleo no 

continente. As reservas de Angola, em 2010, foram de 13,5 bilhões de barris, enquanto as da 

Nigéria eram de 37,5 bilhões de barris de petróleo (INDEX MUNDI, 2017). Em 2012, a 

produção de petróleo angolano era de 1.872.000 barris/dia, a da Nigéria, de 2.524.000 

barris/dia, similar à produção brasileira, que, no mesmo ano, foi de 2.652.000 barris/dia 

(INDEX MUNDI, 2017).  

Alves (2013) aponta que o setor petrolífero angolano é centralizado, regulado pela 

Sonangol, sob a tutela do Ministério do Petróleo
84

. O governo pode usar da sua posição para 

barganhar o seu apoio em negócios lucrativos das corporações estrangeiras, principalmente 

nas companhias petrolíferas. Dessa maneira, aumenta suas chances de permanecer no poder 

(WIIG; KOLSTAD, 2010). 

Os lucros do petróleo permitem a sustentação do governo, como também a “compra de 

apoios” (SCHUBERT, 2013). Angola é um dos países com maior população pobre do mundo. 

Em 2008, 36,6% da população (12.531.360) vivia abaixo da linha de pobreza (WORLD 

BANK, 2008). 

O fato de Angola se tratar de um regime autocrático, que controla o principal recurso 

do país, acaba gerando críticas e tentativas de disputas do poder. Em Angola, altos membros 

das forças armadas criam empresas para prestar segurança privada no país e são convidados, 

pelo governo, a participar como acionistas das empresas mineradoras e de exploração de 

petróleo (PAOLIELLO, 2011). Nesse sentido, espaços de influência econômica e política são 

reservados às pessoas leais ao Presidente: “militares e quadros de segurança, chefes dos 
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ministérios e empresas públicas” (SCHUBERT, 2013, p. 38). Não obstante, membros da 

UNITA e do FNLA foram reintegrados a algum setor do país, no âmbito das negociações 

políticas da década de 1990.  

Com o Brasil, o governo angolano possui um saldo em conta corrente no Banco do 

Brasil, indexado a preço de barris petróleo/dia (GARCIA et al. 2012; ROSSI, 2015). 

Exemplificando, em 2012, a negociação de uma nova linha de crédito no valor de US$ 2 

bilhões entre o BNDES e o governo angolano, para o financiamento de exportações 

brasileiras de bens e serviços, foi garantida por meio da manutenção de um saldo em conta do 

governo angolano no Banco do Brasil, correspondente a 20 mil barris de petróleo/dia
85

.  

Em contrapartida, o Brasil atua na melhoria de infraestruturas de exportações do país 

(TOURÉ, 2013). Essa contrapartida aponta diretamente para a forte presença de empresas da 

construção civil. Após o fim da Guerra Civil, em 2002, Angola se transformou em um dos 

maiores canteiros de obras da África, apresentando taxas de crescimento acima da média 

mundial.  

Interessa aos dois governos priorizar as empresas de construção civil, como capital 

político e econômico. Para o governo angolano, significa geração de empregos. Para o 

governo brasileiro, interessa exportar tecnologias, produtos e serviços, mão de obra 

qualificada e potencializar a internacionalização das empresas, por meio de ações 

governamentais, o que fortaleceria a relação entre empresas e governo.  

No Brasil, durante o governo Lula, as empresas nacionais podiam contribuir no 

financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos e partidos, contudo, a minirreforma 

eleitoral de 2015 passou a proibir as doações empresariais. Entretanto, no caso angolano, a 

Odebrecht, uma das empresas atuantes no país, declarou: “a Odebrecht em Angola não 

recebeu, em 2015, qualquer tipo de apoio financeiro ou subvenção por parte do Governo da 

República de Angola, não tendo igualmente sido feitas, neste ano, quaisquer contribuições a 

partidos políticos” (ODEBRECHT, 2015, p. 13).  

A empresa que consegue obter influência dos dois lados, nos governos brasileiros e 

angolanos, se sobressairá. A Odebrecht é a única que detinha uma “engenharia política” para 

isso. Ela é a maior empresa empregadora do país, com cerca de 20 mil funcionários. A 

construtora iniciou o processo de internacionalização durante o governo Geisel (1974-1979), 

no bojo da aproximação política entre os dois países. A Odebrecht foi contemplada com 

                                            
85

 “Brasil amplia crédito para Angola em US$ 2 bilhões” Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/governo/2012/04/brasil-amplia-credito-para-angola-em-us-2-bilhoes. Acesso em 20 

nov. 2016.  



147 
 

crédito brasileiro para participar da construção da grande hidrelétrica de Capanda. Como 

garantia, o governo Geisel receberia o petróleo angolano, que era vital para a matriz 

energética brasileira, totalmente dependente do petróleo.  

Com a retomada da guerra civil, em 1992, a Odebrecht permaneceu no país e, ainda 

que tivesse paralisado algumas obras, continuou se aproximando do governo. Durante a 

guerra, a construtora doou alimentos para as tropas do governo e para a população de Luanda. 

Desde esse período, a empresa passou a obter influência política e a desfrutar de “relações 

próximas com o Presidente dos Santos” (STOLTE, 2012, p. 6). As principais obras do país 

foram e são executadas pela Odebrecht, tais como: hidrelétrica de Laúca, hidrelétrica de 

Cambambe, refinaria Lobito, projeto vias de Luanda e a requalificação urbana de Luanda 

(ODEBRECHT, 2017).  

A Odebrecht atuou em empresas cujos sócios fazem parte do governo angolano. No 

projeto Biocom, com a parceira Damer Indústria S.A, um dos sócios era o Vice-Presidente do 

governo, José Manuel Vicente
86

. A construtora brasileira participa até da Assembleia Geral e 

do Conselho Fiscal da Fundação Eduardo dos Santos, que possui grandes obras sociais e 

recebe doações de empresas estrangeiras presentes no país. A Odebrecht construiu um 

condomínio em Luanda, com o qual beneficiou altos funcionários e políticos angolanos e de 

outras nacionalidades residentes no país, o que lhe permitiu acesso privilegiado ao meio 

decisório-político angolano (PAOLIELLO, 2011; STOLTE, 2012).  

Os benefícios econômicos gerados pela relação do governo com empresas estrangeiras 

fizeram com que a preservação do poder político não dependesse exclusivamente da relação 

do Estado com a sociedade. Senão, da aliança do governo com as corporações petrolíferas e 

com seus respectivos governos, que garantem ao governo angolano recursos financeiros e 

militares.  

Essas corporações acabam expandindo a sua atuação no país. Empresas que 

originalmente atuavam em áreas de petróleo, diamante e gás, adicionaram aos seus portfólios 

áreas não programadas, como agricultura, comunicações e transporte, e vice-versa (TOURÉ, 

2013). Essa expansão é favorecida pela elite política do país, contanto que ela se beneficie do 

processo. A Odebrecht também atua em Angola na extração de diamantes, redes de 

supermercados, extração de petróleo e agrobussiness. Ainda possui um shopping center e 

patrocina o time do Presidente Eduardo dos Santos, o “Santos Futebol Clube” (PAOLIELLO, 

2011). 
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 Disponível em: http://apublica.org/2016/02/em-angola-a-odebrecht-no-espelho/. Acesso em 01 nov. 2016.  
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 No Brasil, durante os dois mandatos de Lula, a relação entre as empresas e o governo 

mudou. Durante o período, houve uma “crescente consolidação da relação do Estado com 

empresas privadas” (VALDEZ, 2011, p. 7). Havia um lobby exercido junto ao governo, pelas 

grandes empresas nacionais, “a máquina pública atuava para reforçar o poder de negociação 

da mineradora [Vale]” (ROSSI, 2015, p. 3
87

). A companhia Vale competia com outras 

mineradoras mundiais pelo controle e exploração da mina de carvão da Moatize, em Tete, 

Moçambique, considerada uma das maiores do mundo.  

 Os governos [Lula] do Partido dos Trabalhadores “intervieram fortemente, às vezes 

com novas legislações, para redirecionar a política de investimento das duas estatais” 

[BNDES e Petrobras] (ALMEIDA et al. 2014, p. 327). Por meio desses investimentos, o 

BNDES passou a ser parte acionária em grandes empresas, por intermédio da subsidiária 

BNDESPAR
88

. Dessa maneira, a diversificação das áreas de atuação das empresas permitiu 

ao BNDES diversificar seu patrimônio (KRAYCHETE, 2016). 

Bugiato (2016) alegou que, “por meio do financiamento do BNDES, o governo Lula 

ampliou as atividades e protegeu os negócios da grande burguesia interna brasileira, em 

disputa com o capital financeiro internacional” (BUGIATO, 2016, p. 1). Nesse sentido, o 

interesse do governo culminou em orientações para promover investimentos financeiros nos 

mercados latino, americano e africano (BURGES, 2014). Frisando que as regiões da América 

do Sul e do continente africano foram prioritárias na política externa do governo Lula 

(CHRISTENSEN, 2013).  

Houve uma relação de interesse entre empresas e governo: as principais empresas que 

receberam recursos do BNDES, dentre elas as construtoras, foram as principais que “fizeram 

doações
89

 para a campanha eleitoral de reeleição do então Presidente [Lula]”. A doação para o 

candidato Lula foi maior em volume do que para o seu então adversário Geraldo Alckmin, 

sugerindo “uma preferência pela continuidade da gestão do então Presidente” (VALDEZ, 

2011, p. 8). 

Esse modelo de financiamento à exportação desenvolvido com Angola, lastreado na 

quantidade de reserva de petróleo, tem se mostrado “seguro” mesmo sendo praticado com 
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 Página situada no conteúdo: “O carvão é verde-amarelo” (E-book). 
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 A BNDESPAR possui ações em: Brasil Foods (2,55%), Gerdau (3,50%), Vale S/A (5,34%), Braskem 

(5,55%), Embraer (5,37%), Petrobras (7,66%), Marfrig (13,89%), JBS-Friboi (17,32%), Fibria (30,42%) e 

América Latina Logística (12,21%) (VALDEZ, 2011, p. 6).  
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 Para ver os valores doados às campanhas de Lula (2006), Geraldo Alckmin (2006), e também de Dilma 

Rousseff (2010) e José Serra (2010), consultar tabela 2 (VALDEZ, 2011). Disponível em 

<http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v3/a41.pdf>. Acesso em 05 nov. 2016. Ou consultar o site 

www.tse.gov.br. 
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uma autocracia, Angola. O Brasil tentou replicar esse modelo em Moçambique
90

, no formato 

“conta-carvão”, haja vista a abundância de reserva de carvão na mina de Moatize. Porém, a 

estratégia não deu certo, diante da pouca diferença entre investimentos para exploração do 

carvão e lucros extraídos.  

 

4.1.4 Cooperação técnica: Brasil-Cabo Verde  

 

Cabo Verde é um small power, destituído de recursos minerais, economicamente 

limitado e com bastante irregularidades pluviométricas, o que não favorece a prática da 

agricultura. Ou seja, internamente, não existem recursos que possam capitanear o 

desenvolvimento das ilhas insulares. As fontes de comportamento de Estados pequenos se 

localizam, normalmente, fora das fronteiras domésticas (HEY, 2003). Desse modo, o 

ambiente internacional se constituiu em um espaço por excelência para o país angariar 

recursos vitais. Essa vulnerabilidade, entretanto, não está relacionada ao tamanho geográfico, 

“tamanho pequeno não se traduz automaticamente na vulnerabilidade na arena internacional” 

(HEY, 2003, p. 2, tradução nossa)
91

.  

Espaços multilaterais contribuem para diminuir a vulnerabilidade relacionada a sua 

condição insular (COSTA; PINTO, 2014). Apesar do predomínio da dimensão técnica, as 

outras dimensões desempenharam um papel relevante no processo de transformação do país. 

O Quadro 36 reproduz a importância da dimensão técnica de cooperação mantida com o 

Brasil. Cabo Verde tem diversificado seus parceiros de cooperação, assim como as dimensões 

praticadas.  
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 Brasil quer replicar com outros países da África modelo de comércio com Angola. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/471002/noticia.htm?sequence=1>. Acesso em: 21 

dez.2016. 
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Quadro 36 - Hierarquia de dimensões de cooperação bilateral Brasil-Cabo Verde  

 
        Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Durante um almoço oferecido ao Presidente da República de Cabo Verde, em 2005, 

em Brasília, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que:  

 

O Brasil tem condições de continuar formando quadros intelectuais [...], sobretudo 

de Cabo Verde [...] O Brasil tem conhecimento na agricultura, sobretudo em regiões 

do semiárido, para ajudar países como Cabo Verde [...] Temos condições de ajudar 

Cabo Verde na formação de pequenos empreendedores. Temos especial orgulho de 

apoiar a formação da maior riqueza que Cabo Verde possui: seu capital humano 

(DA SILVA, 2005). 

 

De fato, os governos cabo-verdianos têm apostado no desenvolvimento do capital 

humano, plasmado no destaque de Cabo Verde no envio de alunos, no âmbito do Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação. 

Cabo Verde é o país africano com maior número de participantes nesses programas (IPEA; 

ABC, 2010; DCE/MRE, 2016).  

Na área de formação técnica e profissional, destaca-se o projeto Fortalecimento e a 

Capacitação Técnica de Recursos Humanos para o Sistema de Formação Profissional de Cabo 

Verde fase I, II, 2008-2010. O projeto, em todas as suas fases, contribuiu para o ingresso de 

jovens no mercado formal de trabalho e para a instalação de um centro técnico e profissional 

no país.  

Na área da saúde: Apoio Técnico para a Implantação do Banco de Leite Humano em 

Cabo Verde (2008-2011), Apoio ao Programa de Prevenção e Controle de Malária em Cabo 

Verde (2008-2012), Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em Cabo Verde (2008-

2011).  

A cooperação contribuiu para a melhoria da saúde no país, especialmente nos 

indicadores de saúde materna e neonatal infantil. Com isso, o país se destacou entre os 
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melhores no ranking dos países africanos, fortalecendo as ações do Ministério da Saúde de 

Cabo Verde, no que se refere ao cumprimento dos Objetivos do Milênio, especialmente a 

redução da mortalidade infantil (neonatal) (FURTADO, 2008). 

Na área de habitação, destaca-se o Apoio ao Desenvolvimento Habitacional de Cabo 

Verde (2010-2011). Esse projeto foi inspirado no “Minha Casa, Minha Vida”. O projeto cabo-

verdiano pretendia reduzir o déficit quantitativo e qualitativo das habitações. O financiamento 

do projeto foi garantido pelo empréstimo realizado com o governo português no valor de 200 

milhões de euros. 

A transferência de tecnologia do Cadastro Único Brasileiro, segundo as entidades 

brasileiras (Caixa Econômica Federal-CEF e Ministério das Cidades), testemunhou ganhos 

qualitativos proporcionados pelo modelo de Cadastro Único implementado em Cabo Verde 

(CEF, 2011), produzidos pela gestão eficiente do orçamento, habilidades interpessoais, 

coordenação entre as entidades e o sistema de informação do governo eletrônico cabo-

verdiano.  

O projeto foi bem avaliado e ingressou como uma das melhores práticas de 2011 da 

Caixa Econômica Federal, no âmbito da cooperação técnica, para o tema de habitação das 

Nações Unidas (UN-HABITAT, 2012). Realmente, a cooperação que Cabo Verde mantém 

com seus principais parceiros, incluindo o Brasil, auxiliou o país na melhoria de alguns 

indicadores, tais como a formação do capital humano e acesso democrático à educação, 

redução da mortalidade infantil e construção de uma política nacional de habitação 

(AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 2012).  

Apesar de esse estudo focar no Brasil com Cabo Verde, vale salientar a importância da 

cooperação mantida com Portugal, Alemanha e Áustria que, historicamente pautaram com 

Cabo Verde, o desenvolvimento de grandes projetos de formação técnica e profissional.  

O histórico da cooperação de Cabo Verde (small power e democracia) com o Brasil 

(middle power e democracia), datado da década de 1970, demonstra uma cooperação que teve 

início com a formação dos quadros técnicos e superiores, e reforço da administração pública, 

ou seja, nas áreas estruturantes. Houve continuação da cooperação nessas áreas, devido ao 

êxito antecedente.  

O esforço de se engajar em cooperação internacional, de maneira transparente e 

demonstrando resultados, é uma estratégia de países considerados small powers, destituídos 

de recursos internos, pois reflete o empenho na boa governança, isto é, no regime político 

democrático.  
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Na cooperação técnica, a corrupção pode impedir o acesso a serviços públicos e 

mercados, além de minar o processo político e a participação cidadã na vida política, 

desencadeando um ambiente inóspito à implementação dos projetos, e a sua provável 

autonomia técnica (OCDE, 2011). Essas demandas foram introduzidas na Agenda para Ação 

de Accra (2008). Houve determinações para que países parceiros enrijecessem a fiscalização 

interna para combater a corrupção, e para que países demandantes melhorassem o sistema de 

accountability de fundos públicos recebidos. 

Cabo Verde criou, em 1983, por intermédio do Decreto-Lei n.º 14, de 22 de março, o 

Tribunal de Contas, que se redefine, em 1993, como uma corte de contas autônoma e 

independente, atestando a transparência nos recursos públicos, mais concretamente, a 

fiscalização da legalidade das despesas públicas e realizando o julgamento das contas.  

Em 2003, foi criado o governo eletrônico, permitindo o acesso aos serviços do Estado 

em tempo real. Esses esforços incidiram numa oferta mais transparente de serviços e produtos 

à população, refletindo no uso adequado dos recursos, o que também impulsionou a 

diversificação de parcerias. Possibilitou ainda que o país se beneficiasse do financiamento de 

instituições financeiras internacionais em condições especiais para o desenvolvimento 

nacional (AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 2012; FIALHO, 2014).  

Os contextos políticos, sociais e econômicos, nos países parceiros, influem no êxito da 

cooperação, assim como a capacidade de compreensão e de adaptação das técnicas e 

conhecimentos à realidade local, e o fluxo contínuo de informações entre as entidades de 

ambos os países (ALONSO, 2001; BROWNE, 2002; DELPEUCH, 2008). 

De acordo com Rich (2008), o volume de “ajuda internacional” se torna relevante no 

orçamento do governo dos small powers, ao garantir ofertas de serviços por parte dos 

governos que as recebem. A dependência desses recursos externos leva os Estados a 

realizarem reformas que atraem mais recursos externos (RICH, 2008). Nesse sentido, é 

fundamental um conjunto de instituições representativas que coordenem as relações Estado-

sociedade.  

Os principais entraves na implementação de projetos técnicos são a escassez de 

recursos humanos e instituições locais de confiança (PINHO, 2013). No caso de Cabo Verde, 

o investimento na educação e a melhoria na eficiência institucional têm logrado ao país um 

quadro técnico relativamente qualificado. Os parceiros de cooperação técnica brasileiros 

relacionam o êxito da cooperação com Cabo Verde ao nível da formação dos quadros técnicos 

e profissionais e das instituições sólidas do país.  
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4.2 Credibilidade e flexibilidade na cooperação internacional 

 

Na visão de Hellen Milner (1997) e de Lisa Martin (2000), os acordos internacionais 

ocorrem quando são respeitados internacionalmente os termos negociados. Nesse sentido, a 

ratificação doméstica é fundamental. A participação assertiva do Legislativo confere maior 

credibilidade ao acordo assinado no nível internacional, assim como transmite segurança ao 

Estado parceiro, pelo fato de o assunto ter sido debatido nas instâncias democráticas e 

constrangido por instituições políticas (MARTIN, 2000). 

Em se tratando da ratificação e aprovação dos acordos, nas diversas dimensões da 

Cooperação Sul-Sul, importa anunciar alguns pontos. A CSS brasileira, mais especificamente 

a cooperação entre o Brasil e outros países em desenvolvimento e pobres, não dispõe de uma 

legislação específica.  

A Constituição (1988) brasileira determina ao Poder Executivo que todos os 

compromissos externos que geram despesas públicas devem ser aprovados pelo Congresso 

Nacional. Os atos e ajustes complementares dos acordos, que acarretam encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional, são sujeitos à aprovação do Congresso 

Nacional, de acordo com art. 49, inciso I da Constituição Federal (BRASIL, 2016). São, 

portanto, acordos sobre serviços aéreos, atividades remunerativas, cooperação na área 

científica e tecnológica (desenvolvimento de tecnologias), questões penais sobre 

transferências de pessoas condenadas, entre outros assuntos.  

Os financiamentos às exportações não estão condicionados à aprovação do Congresso 

Nacional, porque, na verdade, visam contemplar interesses de empresas nacionais. Entretanto, 

as operações de crédito desvinculadas das exportações, tais como perdão e rolagem de dívida, 

necessitam da aprovação do Congresso. Este é um assunto que tem gerado controvérsias. Em 

2013, o Senado questionou
92

 os pedidos de perdão da dívida enviado pelo governo Dilma, 

defendendo que, ao invés disso, o governo deveria perdoar dívidas dos estados pobres 

brasileiros. 

Nas diversas dimensões de cooperação realizadas pelo Brasil, têm-se usado o termo 

“Acordo-Quadro” ou “Acordo Básico”, que organiza o quadro geral da cooperação e gera os 

ajustes complementares e os Programas Executivos que servem para a implementação da 

cooperação acordada. Nesse contexto, o ajuste complementar designa-se como “ato que 
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 “Senado questiona perdão a dívidas africanas prometido por Dilma” Disponível em:< 

http://oglobo.globo.com/brasil/senado-questiona-perdao-dividas-africanas-prometido-por-dilma-8594084 >. 

Acesso em: 20 dez. 2016.  
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normatiza a execução de outro, anterior - em muitos casos, um Acordo-Quadro ou um Acordo 

básico detalha áreas de entendimento específicas e as formas de implementação”. Os ajustes 

possuem um caráter mais técnico-administrativo do que jurídico-formal (MRE, 2010, p. 7).  

 Por apresentar esse caráter, os Atos Executivos, em forma simplificada, dispensam a 

aprovação do Congresso Nacional, desde que sejam autorizados por um Ato anterior, e que 

não o modifiquem. Trata-se, por exemplo, dos Ajustes Complementares aos Acordos Básicos 

de cooperação técnica ou científica e tecnológica. Os Acordos Executivos podem ser 

implementados após a assinatura do documento pelo Poder Executivo. Os Memorandos de 

Entendimento são referenciados como atos de natureza simples que contêm princípios gerais 

norteadores das relações entre os países (MRE, 2010). A Agência Brasileira de Cooperação 

coordena a cooperação técnica, científica e tecnológica, por meio desse instrumento.  

Esta seção abordará a credibilidade e a flexibilidade nos acordos entre o Brasil e os 

países africanos citados, mobilizando a proporção entre o número de acordos vigentes, não 

vigentes e em tramitação. Parte-se, portanto, da ideia de que acordos formados por díade 

composta de duas democracias têm probabilidade de serem mais críveis e menos flexíveis. 

Enquanto acordos firmados por díade mista (democracia x autocracia), têm probabilidade de 

serem mais flexíveis e menos críveis (LEEDS, 1999). Assim, espera-se que, entre 

democracias, haja mais números de acordos vigentes, em comparação com acordos não-

vigentes e em tramitação. 

Uma vez que a probabilidade de cumprir acordos esteja condicionada ao tipo de 

regime político nos países demandantes, pressupondo que países democráticos sejam mais 

transparentes na condução da política externa, o Quadro 37 cumpre a função de apresentar o 

desempenho dos países africanos estudados, no que tange à corrupção, de acordo com o 

índice da Transparency International. O nível de corrupção percebida no setor público varia 

em uma escala de pontuação de 0 a 10, em que 0 significa que o país é percebido como 

altamente corrupto e 10 significa que o país é percebido como altamente transparente. O 

ranking corresponde ao lugar do país analisado no conjunto dos demais países.  
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Quadro 37 - Índice de percepção de corrupção nos países analisados 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2016b. 

 

A contar de 2007, o ano em que os dados para todos os países foram disponibilizados, 

constata-se que os países menos corruptos foram África do Sul e Cabo Verde, considerados 

democracias; enquanto Nigéria e Angola, considerados autocracias, foram os mais corruptos. 

Além disso, há variações entre os países da mesma categoria. Cabo Verde foi o país que 

obteve melhores pontuações, enquanto a África do Sul apresentou queda. Nos países 

autocráticos, a Nigéria tem menos corrupção que Angola. No conjunto dos países, Cabo 

Verde é o menos corrupto e Angola o mais corrupto.  

As informações sobre o nível de percepção de corrupção no setor público, desses 

países, são relevantes, na medida em que informam como isso impacta no índice global de 

competitividade
93

 dos países, conforme ilustra o Quadro 37, que classifica os países em um 

conjunto de 139 países, em que as melhores posições se iniciam no 1. O índice é composto 

por 12 pilares. Para este trabalho, importam os indicadores das instituições políticas, uma vez 

que a qualidade dessas instituições influencia as decisões governamentais e a “forma pela qual 

a sociedade distribui os benefícios e os custos das estratégias políticas do desenvolvimento” 

(SCHWAB, 2010, p. 4).  

Mais uma vez, países considerados democráticos, como África do Sul e Cabo Verde, 

são vistos como países que praticam menos atos de pagamentos irregulares e subornos; 

aplicam transparência no processo decisório do governo e de seus poderes, que são 

independentes, principalmente o Judiciário. Embora a África do Sul seja um país em que há 

favoritismo nas decisões oficiais de governos, segundo os dados do quadro. 

 

 

 

                                            
93

 A competitividade, no âmbito econômico, é definida como “um conjunto de instituições, políticas e fatores 

que determinam o nível de produtividade de um país” (SCHWAB, 2010, p. 4).  

 África do Sul  Cabo Verde  Nigéria  Angola 

Ano Países Ranking  Pontuação  Ranking  Pontuação  Ranking  Pontuação  Ranking  Pontuação  

2003 130 48ª 4.4 - - 132ª 1.4 124ª 1.8 

2004 146 44ª 4.6 - - 144ª 1.6 133ª 2.0 

2005 159 46ª 4.5 - - 152ª 1.9 151ª 2.0 

2006 163 51ª 4.6 - - 142ª 2.2 142ª 2.2 

2007 180 43ª 5.1 49ª 4.9 147ª 2.2 147ª 2.2 

2008 180 54ª 4.9 47ª 5.1 121ª 2.7 158ª 1.9 

2009 180 55ª 4.7 46ª 5.1 130 2.5 162ª 1.9 

2010 178 54ª 4.5 45ª 5.1 134ª 2.4 168ª 1.9 
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Quadro 38 - Indicadores de instituições do índice global de competitividade (2010) 
Indicadores de instituições Ranking 139 países 

África do Sul Cabo Verde Nigéria Angola 

Pagamentos irregulares e subornos 49ª 45ª 121ª 110ª 

Favoritismo em decisões oficiais de governos 102ª 43ª 124ª 132ª 

Transparência do processo decisório do governo 27ª 50ª 126ª 127ª 

Independência do Poder Judicial 44ª 58ª 80ª 102ª 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do WORLD ECONOMIC FORUM. 

 

 A hipótese aponta que acordos firmados entre duas democracias têm mais 

probabilidade de serem críveis e menos flexíveis. Neste sentido, serão analisados Brasil-

África do Sul e Brasil-Cabo Verde (ambas democracias). De igual modo, a hipótese avança 

que acordos firmados entre díade mista (democracia x autocracia) têm probabilidade de serem 

mais flexíveis e menos críveis. Nesse viés, serão analisados acordos entre Brasil (democracia) 

com Nigéria e Angola (ambas autocracias).  

O Quadro 39 apresenta o número de acordos, incluindo todas as dimensões da 

cooperação, firmado entre o Brasil e os quatro países africanos estudados no período de 2003 

a 2010. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Atos Internacionais da Divisão de Atos 

Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 

 A parte relevante aqui é a situação dos acordos. Os países democráticos (África do 

Sul e Cabo Verde) são os que mais cumpriram acordos, no mesmo tempo em que não 

apresentam nenhum acordo em tramitação. Enquanto os países autocráticos (Nigéria e 

Angola) são os que mais apresentam projetos com status “em tramitação”. Ressaltando, no 

entanto, que a Nigéria possui 8 projetos vigentes, dos quais 7 estão em tramitação com o 

Brasil. O Anexo C expõe os projetos não vigentes e em tramitação entre Brasil e esses países.  

 

 Quadro 39 - Número e situação dos acordos entre Brasil e países africanos 

  Fonte: DAI/MRE, 2016.  
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 Os acordos abrangem todas as dimensões da cooperação (técnica, científica e tecnológica, econômica, 

financeira, política e ajuda humanitária). Foram considerados os memorandos de entendimento, os programas 

executivos e os ajustes complementares celebrados entre Brasil e esses países durante a gestão do governo Lula.  

Países  Números de Acordos
94

 Situação 

Vigente  Não Vigente  Em tramitação  

África do Sul  10 9 1 0 

Cabo Verde  28 26 2 0 

Nigéria  15 8 0 7 

Angola  44 31 4 9 
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4.2.1 Acordos mais críveis e menos flexíveis: Brasil-África do Sul e Brasil-Cabo Verde  

 

A intensa cooperação entre o Brasil e a África do Sul assenta-se na semelhança em 

termos do regime político, ou seja, parte-se do pressuposto que a variável democracia 

intensifica a cooperação ente os países (LEEDS, 1999; URPELAINEN, 2012; ROSS; 

VOETEN, 2015). Algumas redes de advocacy na política externa compartilham normas e 

valores (democracia e direitos humanos), e “estão conectados por um sentimento comum 

reforçado por processos de socialização, que ocorrerem como subprodutos da sua colaboração 

continuada”. Essas advocacies são capazes de gerar confiança e construir solidariedade entre 

os seus membros (FLEMES; SARAIVA, 2014. p. 218). 

A experiência histórica, no caso da África do Sul, pelo enfrentamento ao regime do 

apartheid, e do Brasil, pela luta contra o regime da ditadura militar (1964-1985), bem como 

desafios enfrentados posteriormente para implementar justiça social, proteção de direitos 

humanos e questões raciais, permitem que esses países se destaquem em negociações sobre 

esses temas em espaços multilaterais e ações bilaterais.  

Os países membros do IBAS são considerados democracias, difusores de normas, 

exaltando o multilateralismo democrático e a cidadania global (FLEMES, 2009; FLEMES; 

SARAIVA, 2014). Durante o 4° Encontro do IBAS, em Brasília, o Presidente Lula enfatizou: 

“a nossa vocação democrática nos ensinou a apostar na transparência e na legitimidade das 

decisões multilaterais” (DA SILVA, 2010). A crítica desses países reside no fato de que as 

discussões sobre temas que afetam a maioria da população mundial não sejam transparentes, e 

que os prejudicados são os países pobres e em desenvolvimento, por políticas unilaterais e 

falta de compromisso com as normas estabelecidas, por parte dos países desenvolvidos, como 

aconteceu com a não ratificação do protocolo de Quioto por parte dos Estados Unidos. 

Na perspectiva de Leeds (1999), atores internacionais de países democráticos e 

autocráticos, cumprirão um determinado acordo, se os benefícios ultrapassarem os custos, 

uma vez que esses custos e benefícios são afetados por instituições políticas domésticas. No 

caso de países autocráticos, os benefícios são direcionados, mormente, para a elite. 

Contrariamente ao caso da África do Sul e de Cabo Verde (democracias), onde os benefícios 

gerados pela cooperação são distribuídos também para a população. De acordo com a autora, 

nas democracias, por garantirem mais chances de acordos críveis, a probabilidade de 

comportamento oportunista é baixa, relativamente à cooperação em díade mista. Realmente, o 

mecanismo de acccountability democrático pode travar a influência de interesses especiais no 

governo para a realização de cooperação internacional (URPELAINEN, 2012). 
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O feito de accountability democrático, em díade composta por duas democracias, 

permite a internalização de consequências sociais da cooperação internacional, muito mais do 

que em díade composta por uma democracia e uma autocracia (URPELAINEN, 2012). Isso se 

verifica em Cabo Verde, no sentido de que a cooperação internacional que o país mantém 

com o Brasil e com outros parceiros tem contribuído na melhoria de vida da população. O 

aproveitamento relativamente eficiente dessa cooperação, por parte de Cabo Verde, permite 

ao governo brasileiro demonstrar à sociedade brasileira como os recursos técnicos, financeiros 

e humanos brasileiros estão auxiliando outros países.  

Durante a visita do Presidente cabo-verdiano, Pedro Pires, ao Brasil, em 2005, o 

Presidente Lula afirmou: “guardo as melhores recordações da hospitalidade e carinho que 

marcaram minha visita a Cabo Verde, no ano passado. Pude testemunhar a solidez das 

instituições democráticas e a pujança econômica do país” (DA SILVA, 2005). Nesse 

comunicado, o Presidente Lula teceu elogios às iniciativas do Estado de Cabo Verde na luta 

contra a fome, a pobreza e a exclusão social. No comunicado conjunto da visita ao Brasil de 

José Maria Pereira Neves, primeiro-ministro da República de Cabo Verde, o Presidente Lula 

ressaltou a importância da solidez das instituições cabo-verdianas como fator de atração de 

investimentos brasileiros (MRE, 2005).  

Para Cabo Verde, participar de espaços multilaterais se traduz em ganhos práticos que 

auxiliam no desenvolvimento nacional. Por isso, o país conseguiu forjar uma diplomacia 

atenta às janelas de oportunidades outorgadas pelo ambiente internacional (COSTA; PINTO, 

2014). Na verdade, a manutenção da democracia e a boa governança lograram ao país uma 

vasta rede internacional de cooperação, sendo eleito consecutivamente para o programa do 

governo norte-americano Millennium Challenge Account (2005 e 2010), eleito parceiro 

especial da União Europeia (2008), e membro da OMC, em 2008. 

Para as potências médias democráticas, manter acordos mais críveis com seus pares 

confere robustez a sua imagem no ambiente internacional e legitimidade para demandar e 

observar cumprimentos de acordos nos espaços multilaterais. O papel de mediador, almejado 

por essas potências médias, exige credibilidade internacional, que por sua vez, é tributária da 

credibilidade interna, isto é, do regime político. Haja vista que a demanda por uma ordem 

internacional mais legítima, justa e representativa, exigiria uma coerência interna, ou então, 

mobilizar a democracia para o âmbito externo, equivaleria introduzir maior transparência na 

política externa (BELÉM LOPES et al. 2016). 

Para países como Cabo Verde, que não dispõem de recursos minerais para sua 

sobrevivência, manter acordos críveis é essencial. A falta de credibilidade pode gerar 
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automaticamente a diminuição e a paralisação das atividades de cooperação. Vale lembrar que 

em 2001, a instabilidade política na Guiné-Bissau obrigou o governo brasileiro a paralisar 

atividades oficiais de cooperação técnica. Portanto, as potências médias democráticas se 

esforçam para firmar acordos mais críveis, porque isso aumenta sua credibilidade 

internacional, ou seja, sua sobrevivência internacional. Os small powers democráticos se 

esforçam para manter a credibilidade nesses acordos, porque lhes garante sobrevivência 

doméstica. Destarte, quanto mais instituições democráticas para a realização de compromissos 

críveis e mais transparência na cooperação, maior pode ser a diversificação das parcerias e 

dos projetos de cooperação. 

 

4.2.2 Acordos mais flexíveis e menos críveis: Brasil-Nigéria e Brasil-Angola  

 

Conforme os quadros que abrem esta seção, Nigéria e Angola são países com baixa 

transparência no processo decisório e com altos pagamentos irregulares e subornos. No caso 

da Nigéria, o próprio Presidente Obasanjo (1999-2007) controlou os recursos petrolíferos, por 

meio do Ministério do Petróleo, sem o consentimento do gabinete de ministros, desviando 

dinheiro para contas secretas no Petroleum Trust Development Fund (AKPABIO; AKPAN, 

2010).  

Na Companhia Nacional de Petróleo Nigeriana (NNPC - em inglês), a divulgação é 

relativamente baixa acerca dos pagamentos e dos programas anticorrupção. Embora haja uma 

melhoria no sistema de gerenciamento para uma melhor transparência. No caso da Sonangol é 

praticamente ausente a divulgação sobre os pagamentos e os programas anticorrupção 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2008). 

A existência de minérios e petróleo faz com que países industrializados se beneficiem 

de investimentos e comércio com países que detêm esses recursos. De acordo com Urpelainen 

(2012) duas tensões são geradas. O eleitor mediano de um país industrializado prefere acesso 

aos recursos a um baixo custo econômico. Enquanto os cidadãos de países detentores desses 

recursos esperam se beneficiar da exploração dos recursos nacionais. Contudo, para isso, é 

imprescindível a presença de instituições democráticas que responsabilizem os governantes 

pelo gerenciamento desses recursos (URPELAINEN, 2012).  

Países exportadores de petróleo são capazes de ganhar acesso ao mercado externo sem 

apresentar garantias recíprocas aos seus parceiros comerciais. Quanto maior a dependência de 

exportação de petróleo, menor é o engajamento desses países na cooperação institucionalizada 
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(ROSS; VOETEN, 2015). Esses países não dependem integralmente dos recursos externos 

concedidos por organismos internacionais, como FMI e BM que exigem o cumprimento de 

boa governança e transparência (TOURÉ, 2013; ROSS; VOETEN, 2015). 

Países autocráticos, como a Nigéria e Angola, não possuem mecanismos de regulação 

independentes, de modo que os lucros advindos dessa cooperação se refletem mais no padrão 

de vida da elite, do que nos serviços e produtos ofertados à população. Esses recursos 

minerais foram “sequestrados” por uma elite corrupta (OMGBA, 2015). Inevitavelmente, a 

existência de grandes reservas desses recursos, combinada com instituições políticas fracas, 

faz com que a corrupção se expanda nesses países (BHATTACHARYYA; HODLER, 2010). 

A corrupção suga os recursos potenciais dos países autocráticos: as receitas 

provenientes dos lucros do petróleo. Entretanto, investigações atuais, tanto no Brasil quanto 

na África do Sul, têm revelado a corrupção nas instituições que controlam os principais 

recursos minerais desses países.  

 Mesmo existindo as divulgações dos dados, não é possível capturar a real relação 

entre o lucro e a proporção paga em impostos, nem os lucros do Estado relativos às produções 

de petróleo. Esses pagamentos são usados frequentemente para influenciar o poder político 

(SHAXSON, 2004). 

 Na Nigéria, uma boa parte dos lucros obtidos da venda do petróleo não entra no 

orçamento do Estado (OMGBA, 2015). Em Angola, a dependência dos lucros do petróleo 

garante maiores recursos financeiros ao governo (RENO, 2009; AMUNDSEN, 2014). No 

caso nigeriano, o governo se apropriou de instituições formais visando o exercício do poder 

informal, acompanhado de corrupção em grande escala entre os políticos e militares (SOGGE, 

2009, p. 2). 

 A dependência dos recursos minerais, essencialmente o petróleo, permite a esses 

Estados serem menos accountable pelas suas populações. Os líderes têm menos pressão para 

concluir acordos comerciais. Esses países não precisam de uma maioria legislativa para 

aprovar suas iniciativas de políticas comerciais (MANSFIELD et al. 2002). O controle sobre 

esses minerais lhes rende recursos financeiros e políticos suficientes para o gerenciamento da 

máquina governamental, de acordo com seus interesses.  

A garantia de reservas de petróleo, combinada com a conta-petróleo e a influência do 

Presidente sobre as indústrias extrativas têm compensado o risco político que as empresas 

estrangeiras possam enfrentar nesses países, já que garante antecipadamente o pagamento dos 

empréstimos e investimentos realizados.  
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A relação dos projetos de infraestrutura com os projetos técnicos brasileiros na África, 

destacadamente em Angola, ainda é obscura e sem transparência (PINHO, 2013; GARCIA; 

KATO, 2016). Os dados são escassos e não elucidam a ligação das relações entre os agentes 

públicos e privados, inclusive pelo fato de as ações governamentais coexistirem com 

investimentos privados (STOLTE, 2012, 2014).  

 Em 2012, um mês após a vigência da Lei de Acesso à Informação, o então ministro 

Fernando Pimentel, do MDIC, classificou como secretos, os documentos que tratavam dos 

financiamentos do BNDES para Angola
95

. Mesmo que os dados parciais disponibilizados pelo 

próprio BDNES revelassem a quantidade de financiamento que o país africano recebeu, 

evidenciando que a construtora Odebrecht teve o maior financiamento (US$ 1.109.679.874) 

(BNDES, 2016)
96

. Efetivamente, é difícil mapear o volume total dos investimentos 

financeiros em países como Angola, porque são realizados via paraísos fiscais (WORLD 

BANK; IPEA, 2011).  

A Resolução brasileira n° 50, de 1993, do Senado Federal, não colocava 

condicionantes políticos no que tange aos contratos relativos à operação de financiamento 

externo. Já a Resolução n° 5, de 2014, incluiu no inciso VII no Art. 9° determinantes políticos 

na realização de empréstimos. Esse inciso passa a demandar informações de risco político 

sobre o tomador e o beneficiário, principalmente avaliações internacionais disponíveis sobre a 

qualidade da democracia e da governança do país tomador. 

Angola, por sua vez, apresenta um regime tributário brando, desregulamentação do 

comércio exterior e facilidade para remessa de lucros ao exterior. “Os termos dos Contratos 

de Produção Partilhada protegem as corporações petrolíferas contra flutuações de preços” 

(SOGGE, 2009, p. 5). As empresas que atuam no país pertencem às potências internacionais e 

usam de mecanismos offshore para se livrarem da tributação sobre as receitas de petróleo, 

assegurando os lucros privados.  

Há falta de transparência na condução do processo licitatório, visto que as propostas 

ao processo não são disponibilizadas ao público. Os prazos entre a publicação dos Editais e o 

encerramento das inscrições são curtos (MDIC, 2009). Nesse sentido, empresas que dispõem 
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 “Brasil coloca sob sigilo apoio financeiro a Cuba e a Angola”. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1259471-brasil-coloca-sob-sigilo-apoio-financeiro-a-cuba-e-a-

angola.shtml>. Acesso em: 25 out. 2016. 
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 No entanto, o BNDES suspendeu em outubro desse ano, financiamento a empreiteiras investigadas pela Lava 

Jato. Ver: “BNDES suspende financiamentos a empreiteiras investigadas pela Lava Jato”. Disponível: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-10/bndes-endurece-criterios-para-apoio-exportacao-de-

servicos-de-engenharia>. Acesso em: 12 dez. 2016. 
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de informações privilegiadas apresentam mais probabilidade de vencer os editais, pois são 

empresas que se encontram próximas às estruturas governamentais.  

No entanto, os poderes técnico e burocrático das multinacionais impedem ao próprio 

Estado angolano de obter informações precisas sobre os lucros e as quantidades de exploração 

dos recursos nacionais. Essas empresas “são legalmente impedidas de revelar informações-

chave”, sobretudo a quantidade de recursos extraídos e a contribuição fiscal (SOGGE, 2009, 

p. 6). Isso induz à flexibilidade e relaxamento no cumprimento de normas internacionais. Em 

Angola e Moçambique, há relatos de empresas, como a Vale, de desrespeito a acordos 

ambientais internacionais, contaminando o meio ambiente e desalojando a população local do 

seu espaço
97

. 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) recomenda às 

empresas brasileiras, que considerem os riscos que Angola apresenta, em termos de 

transparência entre o setor público e privado, alta corrupção e baixo nível de confiabilidade 

nos quadros Executivos do país (MDIC, 2009). Dado o baixo nível de segurança institucional 

em Angola, há casos de “interferências políticas e pressões para que os investidores vendam 

seus investimentos [...] Essas práticas envolvem indivíduos do alto escalão do governo que 

exercem pressões diretas ou por meio de exigências ou atrasos burocráticos exorbitantes” 

(MDIC, 2009, p. 32). 

A Odebrecht desenvolveu “relações diretas e sólidas com o governo angolano e 

políticos locais” (GARCIA et al. 2012, p. 23). De acordo com as entrevistas realizadas pelas 

autoras, com autoridades locais, “há ausência de transparência no processo licitatório de 

infraestrutura no país e nos contratos públicos”. Há obras que são feitas e refeitas várias 

vezes. “A pedido do próprio governo, elas [as construtoras] sobrecarregam o orçamento com 

coisas que não estavam previstas, aumentam o orçamento para facilitar o pagamento de 

comissões ou da ‘gasosa’
98

 (GARCIA et al. 2012). 

Então o que explica o alto investimento financeiro em Angola, ou o forte comércio 

mantido com a Nigéria, se esses países não conseguem apresentar instituições políticas 

democráticas que asseguram os investimentos externos e garantem os termos de troca 

negociados? A alternativa é exigir que os investimentos e as trocas tivessem uma garantia 

econômica, por meio da conta-petróleo, em que o Brasil obriga esses países a manterem um 

saldo positivo, em valores correspondentes ao preço do barril de petróleo, nos bancos públicos 
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 Para mais detalhes sobre esses impactos, consultar “Relatório de Insustentabilidade 2015”. Disponível em: 

http://www.pacs.org.br/files/2015/04/Relatirio_pdf.pdf. Acesso em: 24 out. 2016.  
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 Entrevista realizada pelas autoras com um professor da Universidade Católica de Angola. 
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brasileiros (Banco do Brasil). Na África, o Brasil conseguiu implementar esse modelo 

somente com esses dois países, onde para além da abundância do petróleo, os Presidentes 

centralizam e exercem influência direta sobre as companhias petrolíferas nacionais.  

Países autocráticos ricos em recursos minerais, como o petróleo, realizam acordos 

flexíveis que lhes são vantajosos e proporcionam obtenção de lucros maiores para a elite 

nacional que apoia o governo. Assim, esses países não precisam ajustar seus governos aos 

critérios e exigências das organizações financeiras internacionais, enquanto podem contar 

financeiramente com os recursos internos. 

Por ser um recurso esgotável, acaba por tornar “esgotável” o poder político exercido. 

Os governos enfrentam desafios de sobrevivência quando os preços do petróleo diminuem no 

mercado internacional. Para a potência média autocrática, isso limita diretamente o seu raio de 

influência, uma vez que não conseguirá assumir as responsabilidades financeiras de projetos 

estratégicos no nível regional e nos países que dependam de sua cooperação. Para um small 

power autocrático, a sua sobrevivência interna está muito mais em risco do que a de um small 

power democrático, cujo comportamento e manutenção de acordos críveis lhe confere 

credibilidade internacional - um recurso valioso, desde que preservado.  

 

4.3 Coalizões e Apoios  

 

As hipóteses informadas no primeiro capítulo (modelo analítico), apontam que a 

relação entre middle powers e democracias desembocam em coalizões bloc-type; enquanto a 

relação entre middle power e democracia com middle power e autocracia resulta em coalizões 

issue-based. Igualmente, cooperação entre middle power e democracia com small power 

autocrático e democrático resulta em apoios. 

As articulações entre Brasil (middle power e democracia) e África do Sul (middle 

power e democracia) resultaram em intensa cooperação, abrangendo dimensões complexas de 

cooperação, como ciência e tecnologia. Os dois países apresentam capacidades para forjar 

novos espaços de cooperação, juntamente com a Índia, no fórum IBAS, e demais articulações 

para influenciar o exercício de poder no sistema internacional. Apesar dessas semelhanças, as 

potências médias enfrentam dificuldades para demonstrar coerência prática e discursiva frente 

ao desenho da ordem internacional, dinâmica e com restrições normativas, como o Sistema 

ONU, BM e o FMI controlados pelas grandes potências (BELÉM LOPES et al. 2016). 
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Entretanto, a diplomacia desses países tem sido ativa e atenta à reorientação da ordem 

internacional.  

Com a Nigéria, o desafio é maior na tentativa de se criar arranjos cooperativos que 

possam servir de referência para os demais países do Sul. Apesar de a Nigéria defender uma 

democratização no nível regional, ela é vista como uma forma de o país ganhar legitimidade 

“de garantir a sobrevivência do regime, por meio de apoio a uma organização parcialmente 

supranacional, interferindo nos assuntos internos de seus Estados membros” (LOPEZ-

LUCIA, 2015, p.353, tradução nossa)
99

. 

 A Nigéria frequentemente participa em operações de paz, mas não se destaca na 

mediação de conflitos entre as partes, como é o caso do Brasil e da própria África do Sul, em 

que a promoção e proteção dos direitos humanos, garantidos por um regime político 

democrático, são condições necessárias (LEBOVIC, 2004). Nem todas as atuais potências 

médias (Nigéria, Turquia, Malásia) apresentam regimes políticos democráticos. Ao contrário, 

quando comparados com as tradicionais potências médias, apresentam baixa qualidade 

democrática e desigualdade material (JORDAAN, 2015).  

Na Cúpula América do Sul-África (ASA), o Presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, 

discursou a favor dos países reforçarem a “democracia representativa e participativa, respeito 

aos direitos humanos e liberdades fundamentais, o Estado de direito, boa governança e reforço 

do pluralismo político”
100

. Dessa maneira, maiores ganhos das coalizões entre Nigéria e Brasil 

se concentram em espaços criados para contestar a ordem internacional, com pouca 

preocupação com o regime político dos países membros, onde as capacidades econômicas 

sejam condições relevantes para afetar o estado das negociações.  

 Os small powers (Angola e Cabo Verde) possuem menos capacidades para que 

bilateralmente criem espaços de cooperação e de articulação com o Brasil, que possam 

impactar o nível sistêmico ou regional. Eles fazem parte de um grupo multilateral heterogêneo 

(G77), que inclui grandes economias, como as atuais potências médias e as economias 

africanas, ou então, se aproximam em comunidades em que o idioma seja o ponto de 

combinação entre si, como retrata o caso da CPLP.  

                                            
99

Guaranteeing regime survival towards supporting a partly supranational organization interfering in the internal 

affairs of its member states. 
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 “President Jonathan’s Speech At The 3rd Africa-South America Summit” Leia mais em:  
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Esses países simbolizam os demais da mesma configuração que são expressivos no 

apoio às ações da política externa dos middle powers. Durante a visita ao Brasil, em 2005, o 

Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, reiterou o apoio de seu país à pretensão 

brasileira em disputar o assento permanente no CSNU (MRE, 2005a). Cabo Verde fez o 

mesmo gesto, como forma de demonstrar o anseio da política externa do país em prol da 

democratização de espaços multilaterais e fortalecimento da paz internacional. Nesse mesmo 

ano, o Presidente Pedro Pires mostrou satisfação em ter o Brasil como um parceiro influente 

nos principais fóruns multinacionais. A semelhança da diplomacia dos dois países, no que 

concerne ao cumprimento das normas internacionais, a valorização de princípios 

democráticos e de um sistema multilateral equilibrado e justo, valida tal interesse.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Cooperação Sul-Sul se tornou uma agenda promissora de pesquisa acadêmica nos 

últimos anos e uma ferramenta importante da política externa dos países do Sul global, 

atraindo atenção inclusive de países do Norte que participam da CSS trilateral. Entretanto, o 

que se apresenta de maneira instigante e inovadora nessa cooperação são as possibilidades 

analíticas que podem ser aventadas, após um período de intenso debate sobre a perspectiva 

das relações Norte-Sul e Sul-Sul.  

Há possibilidade de se (re)pensar a CSS, além das suas dimensões técnica e 

tecnológica. Incorporar ao debate outras dimensões, como a econômica, financeira, política e 

humanitária, faz-se relevante. Primeiro, revela como as dimensões interagem entre si. Uma 

dimensão pode criar condições para a implementação de outra dimensão, assim como pode 

desencadear uma dimensão não programada pelos parceiros em ação, ou revelar que, em um 

projeto, várias dimensões se manifestam ao mesmo tempo.  

Uma boa parte da literatura tem se concentrado nos investimentos e nas ações das 

potências médias nos países pobres e em desenvolvimento do Sul. Mas poucos se concentram 

na contribuição desses últimos países, na concretização dos objetivos da política externa das 

potências médias, e mesmo nos debates acadêmicos sobre relações Sul-Sul. De fato, é disso 

que se trata a CSS: um processo de mão dupla. Portanto, falta identificar, proporcionalmente 

aos investimentos e às ações realizadas pelas potências médias nos países pequenos, os 

ganhos que elas obtêm a partir desses países, em todas as dimensões da cooperação.  
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 Repensar a CSS, cumpre a função de indicar que a cooperação é, em si, um fenômeno 

complexo. Não redunda somente na transferência de técnicas, tecnologias, intercâmbios de 

conhecimento e de experiências. O desenvolvimento de um país não é determinado apenas 

por ações técnicas e tecnológicas. As trocas comerciais e financeiras jogam um papel 

expressivo, assim como as articulações entre os Estados permitem maior margem de manobra, 

que interfere na condição internacional dos países.  

Essas considerações exigem reflexão sobre um conceito de CSS, que consiga captar as 

transformações hodiernas, internas e internacionais dos países, e de seus respectivos interesses 

no processo de cooperação; e que consiga visualizar a CSS como uma engenhosidade 

cooperativa, que coloca diversas categorias de países em ação, que apresentam suas 

contribuições e lidam com resoluções de problemas de distintas naturezas.  

A CSS se apresenta, dessa maneira, como um processo de retroalimentação que 

envolve o desenvolvimento de ações técnicas, científicas e tecnológicas, econômicas, 

financeiras, políticas e humanitárias, nos níveis bilateral e multilateral, entre os países do Sul 

e, às vezes, em colaboração com os países do Norte, com a finalidade de se criar ou fortalecer 

capacidades para resolver um determinado problema. O processo de retroalimentação sugere 

que toda a ação pressupõe uma reação, ou seja, produz um efeito negativo ou positivo nas 

ações desencadeadas pelos parceiros.  

A pergunta desta tese, que se concentrou na análise dos efeitos combinados das 

variáveis operantes no nível internacional (middle e small power) e no nível doméstico, 

(regime político: democracia e autocracia) da África do Sul, Nigéria, Angola e Cabo Verde, 

sobre a predominância da cooperação mantida com o Brasil, durante o governo Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), foi gerada a partir de duas tendências na literatura, que trata do 

tema e dos países africanos na política externa brasileira. 

A primeira se refere a um elevado número de trabalhos que limita a CSS brasileira às 

ações técnicas e tecnológicas. A segunda tendência se refere à análise da política externa 

brasileira, em tratar a África de maneira uniforme, nos aspectos físicos, sociais, econômicos, 

culturais e políticos, ao ponto de se elaborar uma “política africana” do Brasil. Essas 

tendências produziram algumas consequências.  

A justaposição da CSS com a cooperação técnica fez com que obliterasse uma 

variedade de ações desenvolvidas em outras dimensões (econômica, financeira e política), que 

auxiliaram diretamente na inserção internacional do Brasil.  

A consequência da visualização da África como uma parceira, e não como um 

continente que abriga diversos parceiros brasileiros, incentivou a afirmação de que “o Brasil 
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possui uma balança comercial deficitária com a África”. Uma análise comercial bilateral, com 

cada um dos 53 países africanos, que comercializou com o Brasil durante o período, apontou 

que o Brasil teve uma balança comercial superavitária com a maioria dos países africanos (43 

países), em consonância com os dados divulgados no capítulo 3, na seção da cooperação 

econômica.  

Considerando essas tendências, a referida tese partiu de uma concepção diversificada e 

complexa dos países do continente africano, cujo reflexo incide sobre a maneira que esses 

países estabelecem a cooperação no sistema internacional. Destarte, preocupou-se em 

identificar e analisar, como a caracterização de maneira combinada do regime político 

doméstico (democracia e autocracia) e a inserção internacional dos países africanos em 

middle e small powers, informou a predominância de uma determinada dimensão de 

cooperação com o Brasil.  

A primeira tarefa se concentrou em selecionar esses países pelas variáveis 

independentes e caracterizá-los nos dois níveis. Assim, a África do Sul e a Nigéria foram 

consideradas potências médias pelas capacidades econômicas e militares de que dispõem, 

relativamente aos demais das suas respectivas regiões. Entretanto, a África do Sul também se 

destaca pela variável comportamento. Ademais, o regime político se diferencia nos dois 

países: enquanto a democracia é o regime político da África do Sul, a autocracia é vigente na 

Nigéria. Essa caracterização combinada é pertinente, porque ela auxilia na explicação da 

inserção internacional diferenciada de certas potências médias. 

 O regime político democrático sul-africano consegue explicar esforços da África do 

Sul em liderar e intermediar conflitos, representar e negociar temas como os direitos 

humanos, nas arenas multilaterais e bilaterais. Já a Nigéria enfrenta falta de legitimidade nas 

suas ações externas, pela vigência de uma autocracia interna, que a impossibilita, tanto 

internamente de angariar apoio sob a plataforma democrática, quanto externamente, em 

justificar uma intervenção, ou uma ação, em prol da defesa da democracia. 

 Por seu turno, Cabo Verde e Angola foram considerados, no nível sistêmico, de small 

powers. Em Cabo Verde, por se tratar de um país sem recursos minerais, a inserção 

internacional se dá mais pela variável comportamento. Isso exige a manutenção da boa 

governança e transparência na cooperação e nas ações mantidas no sistema internacional. 

 Angola, por sua vez, abundante em recursos minerais, ascende ao sistema 

internacional via demonstração dessas capabilities, o que possibilita a sobrevivência do 

regime autocrático doméstico. As hipóteses testaram a dimensão da cooperação predominante 

entre os países, sendo Brasil-África do Sul (dimensão política), Brasil-Nigéria (dimensão 
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econômica), Brasil-Cabo Verde (dimensão técnica) e Brasil-Angola (dimensão financeira). 

Entretanto, com Angola, embora tenha comprovada predominância da dimensão, o alto 

volume de recursos financeiros entre uma democracia e uma autocracia, não encontrou 

respaldo na literatura tratada. De modo que aventou para outras explicações, ancoradas 

essencialmente na abundância de reservas de petróleo, combinada com o modelo de negócios 

conta-petróleo e na influência do Presidente do país sobre as indústrias extrativas, 

essencialmente sobre a petrolífera Sonangol.  

Na parte das articulações, as hipóteses foram confirmadas. Entre as potências médias 

(Brasil-África do Sul/Brasil-Nigéria), identificou-se a criação de arranjos cooperativos e 

articulações políticas com impacto significativo no nível sistêmico. Essas articulações 

reverberam na demanda da reforma e participação na ordem internacional. Entre potência 

média (Brasil) e small powers (Cabo Verde e Angola), predominou o apoio vital para o Brasil 

pleitear e ocupar cargos multilaterais significativos, como FAO e OMC. Esse apoio também 

foi proveniente da Nigéria e da África do Sul. Para tratar da credibilidade e da flexibilidade, 

este trabalho se concentrou no número de acordos vigentes e em tramitação, entre o Brasil e 

os países africanos especificados. Esse tratamento foi complementado pela discussão teórica, 

essencialmente de Leeds (1999), ao relacionar o estabelecimento de acordos mais críveis e 

menos flexíveis com díade democrática, e acordos mais flexíveis e menos críveis com díade 

mista (democracia e autocracia).  

Verificou-se que entre democracias (Brasil com África do Sul e Brasil com Cabo 

Verde), houve maior número de acordos vigentes, proporcionalmente aos acordos não 

vigentes. Aliás, não houve acordo em tramitação nesse período. Com a África do Sul, dez 

acordos foram firmados, nove vigentes, um não vigente e nenhum em tramitação. Cabo Verde 

manteve 28 projetos com o Brasil. Desses, 26 projetos estiveram em vigência, dois não foram 

vigentes e nenhum esteve em tramitação. Entre Brasil e Nigéria, dos 15 acordos assinados, 

oito estiveram vigentes, nenhum não vigente e sete ainda estão em tramitação. Por fim, 

Angola, estabeleceu com o Brasil o maior número de projetos, 44. 31 vigentes, quatro não 

vigentes e nove em tramitação. Apesar disso, deve-se salientar que a ratificação dos acordos 

da cooperação não significa que os acordos são implementados.  

Na relação Brasil e África do Sul (ambas potências médias e democracias), a hipótese 

comprovou o predomínio da cooperação na dimensão política, cujos esforços visam 

envolvimentos com grupos que representam países influentes no sistema internacional, como 

o IBAS, e propostas para reforma da ordem internacional. São consideradas potências médias, 
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detentoras de conhecimentos, tecnologias e recursos que podem auxiliar no desenvolvimento 

dos países pequenos do Sul.  

 O nível de desenvolvimento tecnológico, comparativamente aos demais países 

analisados, permitiu o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, no nível multilateral 

(construção do satélite IBAS) e bilateral (projeto A-Darter). A vigência do regime político 

democrático em ambos os países lhes conferiu um destaque na caracterização de potências 

médias pela variável comportamento. Realidade que legitima a defesa de princípios e normas 

democráticas nas suas ações externas nos níveis bilateral e multilateral, ao mesmo tempo em 

que os aproxima de acordos mais críveis e menos flexíveis.  

Na relação bilateral Brasil (democracia e potência média) e Nigéria (potência média e 

autocracia), a hipótese confirmou o predomínio da cooperação econômica. Os dois se 

assemelham por serem potências médias, sobretudo pelas capacidades econômicas. Na 

prática, o que lhes possibilita influenciar temas globais nas áreas do comércio.  

No entanto, a vigência de um regime político autocrático nigeriano torna os acordos 

entre os dois países mais flexíveis e menos críveis. A diferença no regime político gera 

desafios para que os dois países arquitetem espaços, nos quais normas e princípios 

democráticos sejam critérios gravitacionais dos países membros. A Cúpula América do Sul-

África se apresenta muito mais contestatória à ordem vigente, sem uma preocupação com o 

tipo de regime de seus Estados-membros.  

Na relação bilateral Brasil (democracia e potência média) e Cabo Verde (democracia e 

small power), a hipótese indicada para o predomínio da cooperação técnica foi confirmada. 

Diferentemente da relação com a África do Sul e Nigéria (potências médias), a condição de 

small powers, relativamente ao nível sistêmico, não possibilita nem a construção bilateral de 

arranjos e articulações que possam influenciar diretamente a ordem internacional, nem a 

reunião de capacidades técnicas e financeiras para auxiliar outros países.  

Não obstante, os small powers constituem, no agregado, grandes parceiros para apoiar 

as pretensões das políticas externas dos middle powers. Isso se verificou no apoio desses 

países (Cabo Verde e Angola), somado ao das potências médias (Nigéria e África do Sul), ao 

pleito do Brasil para os cargos de direção da FAO e da OMC.  

Os small powers são, por sua condição, demandantes principais da cooperação técnica, 

como no caso de Cabo Verde, que é parco em recursos minerais. Esses países identificam na 

cooperação técnica uma forma de criar capacidades técnicas e institucionais para o 

desenvolvimento doméstico. Essa dependência leva à satisfação de critérios e requisitos para a 

realização de mais cooperação, o que exige melhoria na governança e na accountability dos 
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recursos externos recebidos. Portanto, a presença do regime político democrático favoreceu a 

ampliação e a diversificação de parcerias internacionais e influenciou o estabelecimento de 

acordos mais críveis e menos flexíveis entre o Brasil e Cabo Verde. 

Na relação bilateral Brasil (democracia e potência média) e Angola (autocracia e small 

power), o teste da hipótese confirmou a dimensão predominante (cooperação financeira). 

Todavia, os enunciados da literatura tratada não foram suficientes para explicar o volume do 

crédito financeiro recebido do BNDES pelo país africano, por meio da construtora Odebrecht, 

no valor de US$ 1.109.679.874. O fato exigiu a mobilização de outras explicações.  

O Presidente angolano possui influência direta sobre a companhia petrolífera 

Sonangol, cujas reservas petrolíferas são usadas na forma de “conta-petróleo”, para assegurar 

os investimentos realizados pelas empresas estrangeiras no país. Desse modo, na ausência de 

garantias políticas, os investimentos são garantidos pela conta-petróleo. A forte presença da 

construtora Odebrecht no país remonta à década de 1970. A partir daí, a construtora 

conseguiu se aproximar do governo José Eduardo dos Santos. Ademais, a construtora contou 

com as políticas e articulações construídas pelo governo Lula.  

Portanto, a África na sua complexidade, se constituiu em um continente por excelência 

às pretensões da política externa brasileira. Nesse continente, o Brasil encontrou parceiros 

para a realização de intercâmbio de conhecimentos e o desenvolvimento e transferência de 

tecnologias. Engendrou reforços comerciais e investimentos externos. Assim como, construiu 

articulações políticas em coalizões e apoios para demandar reformas na ordem internacional e 

pleitear cargos importantes em organizações multilaterais.  

Para uma agenda de pesquisa futura vale a pena confrontar o modelo analítico, 

mobilizando outros parceiros da cooperação com a finalidade de gerar outros rendimentos 

analíticos.  
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ANEXOS 

Anexo A - Projetos de cooperação técnica entre Brasil e Cabo Verde 

Projetos executados  Instituições Executoras e coordenadores (ABC) e gastos (US$) Período  

Brasil  Cabo Verde ABC 2007-2012 

Apoio ao Desenvolvimento da 

Caprino-Ovinocultura  

EMBRAPA 

36,400 

INIDA 

 38,000 

 

85,720 

Apoio ao Desenvolvimento da 

Horticultura  

EMBRAPA 

25,000 

INIDA 

38,720 

103,460 2007-2012 

Apoio ao Fortalecimento 

Institucional do INIDA 

EMBRAPA 

15,000 

INIDA 

US$ 0.00 

39,920 2007-2012 

Apoio ao Programa Nacional de 

Cantinas: Fortalecimento do ICASE 

FNDE / MEC 

0,00 

ICASE 

0,00 

74,480 2008-2011 

Fortalecimento do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional  

MEC/ IF-GO 

26,700 

IEFP 

190,838 

455,615 2008-2012 

Apoio Técnico para a Implantação 

de Banco de Leite Humano  

FIOCRUZ 

27,200 

Ministério da Saúde 

25,080 

122,944 2008-2011 

Consolidação da ARFA ANVISA 

50,758 

ARFA 

82,180 

109,100 2008-2011 
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Escola de Todos – Fase II 

 

MEC,UFSM 

6,000.00 

DGEBS 

0,00 

133,472 2008-2012 

Fortalecimento e Capacitação 

Técnica de Recursos Humanos  

SENAI 

162,687 

IEFP 

80,000 

521,297 2008-2010 

Apoio ao Programa de Prevenção e 

Controle de Malária  

SVS 

42,500. 

Ministério da Saúde 

28,000 

116,229 2008-2012 

Fortalecimento da Atenção 

Primária à Saúde  

UFJF 

 42,000 

Ministério da Saúde 

3,500 

145,602 2008-2011 

Fortalecimento Institucional da 

Gestão das Águas  

Governo da Bahia 

160, 700 

Ministério do Ambiente 

80,500 

327,050 2010-2012 

Apoio ao Desenvolvimento 

Habitacional de Cabo Verde 

MC/CEF 

 161,000 

MDHOT 

55,700 

512,190 2010-2011 

Apoio à promoção do artesanato 

local e à reciclagem do lixo  

UNISOLBRASIL 

38,000 

CMP 

32,000 

341,820 2011-2012 

Reforço Institucional da 

Infraestrutura de Chaves Públicas  

ITI/PR 

0,00 

Agência Nacional das 

Comunicações  

0,00 

164,300 2011-2012 

Reforço Institucional do Banco de 

Cabo Verde 

Banco Central do Brasil  

78,900 

Banco de Cabo Verde  

US$ 94,000 

195,800 2011-2012 

Fonte: ABC, 2011. 
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Anexo B - Balança comercial entre Brasil e os países africanos (2003 -2010) 

 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da série histórica (2003-2010) do MDIC, 2010. 

 

 

 

 

Países 

RESULTADO US$ (EX + IM) = 

130.045.521.516 

SALDOS 
 

RANKING DOS PAÍSES AFRICANOS 

 

Exportação 

(US$) 

Importação 

(US$) Saldo (Ex - Im) Saldo Países 

Exportação 

(US$) Países 

Importação 

(US$) 

Angola  7.424.664.733 4.285.726.114 3.138.938.619 Superávit  África do Sul  10.687.405.275 Nigéria  34.250.246.991 

África do Sul  10.687.405.275 3.729.808.930 6.957.596.345 Superávit  Egito  9.362.014.707 Argélia 16.350.367.369 

Argélia 4.029.984.697 16.350.367.369 -12.320.382.672 Déficit  Nigéria  8.278.766.246 Angola 4.285.726.114 

Benim  518.164.904 12.283.597 505.881.307 Superávit  Angola  7.424.664.733 Marrocos 3.766.279.462 

Botswana  15.364.776 483.096 14.881.680 Superávit  Argélia  4.029.984.697 Líbia 3.745.960.249 

Burkina Faso  93.908.224 6.806.833 87.101.391 Superávit  Marrocos  3.572.421.834 África do Sul 3.729.808.930 

Burundi  1.604.519 552.000 1.052.519 Superávit  Gana 1.923.330.179 Guiné Equatorial 1.743.514.861 

Cabo Verde  210.418.972 277.380 210.141.592 Superávit  Líbia  1.857.933.274 Guiné-Conakry 879.205.383 

Camarões  707.845.585 87.499.448 620.346.137 Superávit  Tunísia  1.174.340.134 Tunísia 823.818.499 

Chade  15.662.666 318.761 15.343.905 Superávit  Guiné-Conakry 1.139.718.919 Egito 664.262.729 

Costa do Marfim  531.877.471 408.988.601 122.888.870 Superávit  Senegal  937.371.862 Congo 570.539.880 

Comores  15.110.468 148.344 14.962.124 Superávit  Camarões 707.845.585 Costa do Marfim 408.988.601 

Djibuti  128.106.218 1.757 128.104.461 Superávit  Mauritânia  554.609.534 R.D. do Congo 329.952.411 

Egito  9.362.014.707 664.262.729 8.697.751.978 Superávit  Costa do Marfim 531.877.471 Camarões 87.499.448 

Eritreia  79.859.991 77.765 79.782.226 Superávit  Benim 518.164.904 Togo 82.797.174 

Etiópia  287.616.094 714.293 286.901.801 Superávit  Quênia 508.451.314 Gana 44.533.915 

Gabão  241.279.008 49.506 241.229.502 Superávit  Sudão 501.599.857 Zimbabwe 43.606.260 

Gâmbia  391.250.059 376.333 390.873.726 Superávit  Gâmbia 391.250.059 Zâmbia 29.651.973 

Gana  1.923.330.179 44.533.915 1.878.796.264 Superávit  Somália  321.967.710 Malawi 25.555.313 

Guiné-Bissau  50.950.656 35.076 50.915.580 Superávit  Congo  316.447.103 Suazilândia  23.053.345 

Guiné-Conakry  1.139.718.919 879.205.383 260.513.536 Superávit  Moçambique  305.744.558 Mali 15.897.615 

Guiné-Equatorial  192.840.082 1.743.514.861 -1.550.674.779 Déficit  Togo 295.137.346 Maurícia 13.246.048 

Lesoto  1.871.503 287.221 1.584.282 Superávit  Etiópia 287.616.094 Senegal 12.339.571 

Libéria  114.222.516 3.107.862 111.114.654 Superávit  R.D. do Congo 250.793.134 Benim 12.283.597 

Líbia  1.857.933.274 3.745.960.249 -1.888.026.975 Déficit  Gabão  241.279.008 Quênia 12.185.588 

Madagáscar  121.460.724 1.699.179 119.761.545 Superávit  Cabo Verde  210.418.972 Moçambique 8.330.311 

Malawi  22.126.878 25.555.313 -3.428.435 Déficit  Guiné-Equatorial  192.840.082 Burkina-Faso 6.806.833 

Mali  71.474.772 15.897.615 55.577.157 Superávit  Tanzânia  165.584.941 Seychelles 6.733.778 

Marrocos  3.572.421.834 3.766.279.462 -193.857.628 Déficit  Namíbia 158.277.167 Libéria 3.107.862 

Maurícia  78.425.436 13.246.048 65.179.388 Superávit  Djibuti 128.106.218 R. Centro Africana 2.160.789 

Mauritânia  554.609.534 162.504 554.447.030 Superávit  Madagáscar  121.460.724 Uganda 2.119.185 

Moçambique  305.744.558 8.330.311 297.414.247 Superávit  Libéria  114.222.516 Madagáscar 1.699.179 

Namíbia  158.277.167 731.536 157.545.631 Superávit  Serra Leoa  95.042.368 Ruanda 1.408.060 

Níger  15.709.037 276.705 15.432.332 Superávit  Burkina Faso 93.908.224 Níger 961.971 

Nigéria  8.278.766.246 34.250.246.991 -25.971.480.745 Déficit  Seychelles 91.533.710 Serra Leoa 911.174 

Quênia  508.451.314 12.185.588 496.265.726 Superávit  Eritreia 79.859.991 Namíbia 731.536 

R.Centro-Africana  31.427.871 2.160.789 29.267.082 Superávit  Maurícia 78.425.436 Etiópia 714.293 

R.D.Congo  250.793.134 329.952.411 -79.159.277 Déficit  Mali 71.474.772 S T Príncipe 659.317 

Congo  316.447.103 570.539.880 -254.092.777 Déficit  Zâmbia  69.046.947 Tanzânia 629.072 

Ruanda 3.845.633 1.408.060 2.437.573 Superávit  Guiné-Bissau 50.950.656 Burundi 552.000 

S T Príncipe  12.181.918 659.317 11.522.601 Superávit  Zimbabwe 42.413.843 Botswana 483.096 

Senegal  937.371.862 12.339.571 925.032.291 Superávit  R. Centro Africana 31.427.871 Gâmbia 376.333 

Serra Leoa  95.042.368 911.174 94.131.194 Superávit  Uganda 26.705.763 Somália 327.774 

Seychelles  91.533.710 6.733.778 84.799.932 Superávit  Malawi  22.126.878 Chade 318.761 

Somália  321.967.710 327.774 321.639.936 Superávit  Níger 15.709.037 Lesoto 287.221 

Suazilândia  7.939.472 23.053.345 -15.113.873 Déficit  Chade 15.662.666 Cabo Verde 277.380 

Sudão  501.599.857 961.971 500.637.886 Superávit  Botswana 15.364.776 Níger 276.705 

Tanzânia  165.584.941 629.072 164.955.869 Superávit  Comores 15.110.468 Mauritânia 162.504 

Togo  295.137.346 82.797.174 212.340.172 Superávit  S T Príncipe  12.181.918 Comores 148.344 

Tunísia 1.174.340.134 823.818.499 350.521.635 Superávit  Suazilândia  7.939.472 Eritreia 77.765 

Uganda  26.705.763 2.119.185 24.586.578 Superávit  Ruanda 3.845.633 Gabão 49.506 

Zâmbia  69.046.947 29.651.973 39.394.974 Superávit  Lesoto 1.871.503 Guiné-Bissau 35.076 

Zimbawe  42.413.843 43.606.260 -1.192.417 Déficit  Burundi 1.604.519 Djibuti 1.757 

Total  58.053.852.608 71.991.668.908 -13.937.816.300 ? 
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Anexo C - Acordos não vigentes e em transição entre Brasil com Cabo Verde, África do 

Sul, Angola e Nigéria 
CABO VERDE Celebração Entrada em Vigor 

Acordos Não Vigentes   

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Brasil e Cabo Verde para Implementação do ``Programa de Cooperação Internacional 

em HIV/AIDS - FASE II ``  

14/01/2005 14/01/2005 

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o 

Brasil e Cabo Verde para Apoiar a Implementação da III Fase do Projeto 

Alfabetização Solidária em Cabo Verde  

14/01/2005 14/01/2005 

ÁFRICA DO SUL   

Acordos Não Vigentes     

Carta de intenção para a implementação do Acordo de Cooperação Cultural  08/11/2003 08/11/2003 

ANGOLA   

Acordos Não Vigentes   

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 

para a Implementação do Projeto “Fortalecimento da Educação Ambiental em 

Angola”  

03/11/2003   

Protocolo de Cooperação Técnica na Área do Meio Ambiente  03/11/2003   

Protocolo de Cooperação Técnica no Domínio do Petróleo.  04/11/2003   

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Econômica, Científica e 

Técnica entre o Brasil e Angola para Implementação do Projeto ``Inserção Social 

pela Prática Esportiva ``  

19/01/2005 19/01/2005 

Acordos Em tramitação     

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 

sobre Cooperação Técnica e Procedimentos nas Áreas Sanitária e Fitossanitária  

03/05/2005   

Acordo sobre Extradição  03/05/2005   

Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas  03/05/2005   

Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal  03/05/2005   

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 

nas Áreas de Geologia, Mineração e Tecnologia Mineral. 
03/05/2005  

Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República da Angola no Domínio de Turismo  

17/04/2009 
 

Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Angola no Domínio do Ensino Superior e Formação de Quadros  

23/06/2010   

Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Angola no Domínio da Educação Não-Superior e Formação  

23/06/2010   

Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Angola no Domínio da Defesa  

23/06/2010   

NIGÉRIA   

Acordos Em Tramitação     

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Econômica, Científica e 

Técnica para Implementação do Projeto Produção e Processamento de Frutas 

Tropicais e Hortaliças na Nigéria.  

06/09/2005   

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Econômica, Científica e 

Tecnológica para Implementação do Projeto ``Produção e Processamento 

Agroindustrial de Mandioca na Nigéria ``  

06/09/2005   

Acordo sobre Serviços Aéreos  06/09/2005   

Acordo de Cooperação sobre o Combate à Produção Ilícita, Consumo e Tráfico de 

Drogas e Substâncias Psicotrópicas e Lavagem de Dinheiro  

06/09/2005   

Memorando de Entendimento  08/09/2005   

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Federal da Nigéria sobre Cooperação Esportiva  

29/07/2009   

Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Federal da Nigéria sobre Cooperação no Domínio da Defesa  

22/07/2010   

Fonte: DAI/MRE, 2016.  

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_5
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http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_75
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_74
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_74
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6321
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6321
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http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_136
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_136
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http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_140
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_140
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_142
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6396
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6396
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