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“E quando cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me apercebi com nova 

surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, um drama do meu bairro, era um 

drama universal. Que a paisagem humana dos mangues se reproduzia no mundo inteiro. Que 

aqueles personagens da lama do Recife eram idênticos aos personagens de inúmeras outras 

áreas do mundo assoladas pela fome. Que aquela lama humana do Recife, que eu conhecera 

na infância, continua sujando até hoje tôda a paisagem do nosso planeta como negros 

borrões de miséria. As negras manchas demográficas da geografia da fome.” 

(CASTRO, 1967, p.24) 

 

“All we have to decide is what to do with the time that is given us.” 

(TOLKIEN, 1954) 

 



RESUMO 

BATEZELLI, Amanda Bertolani. Articulação de agendas governamentais: política externa 

e políticas de combate à fome e à pobreza nos governos Lula. 2022. 136f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. Versão original. 

 

A política externa foi um dos eixos principais do projeto político dos governos Lula. Mudanças 

nesta agenda proporcionaram a construção de imagem positiva do país no meio internacional, 

que se perpetuou durante os mandatos de sua sucessora, Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, 

esse governo aprofundou a agenda social no plano doméstico, sendo o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) arena institucional privilegiada no processo 

de formulação, implementação, avaliação e difusão de políticas sociais nos governos petistas. 

Este trabalho teve como objetivo construir análise transversal da articulação entre essas duas 

agendas – de política externa e de combate à fome e à pobreza – que se imbricam em processos 

de difusão internacional de políticas sociais brasileiras. Para tanto, a estratégia metodológica 

envolveu triangulação entre a literatura especializada, documentos governamentais e 

entrevistas semiestruturadas, de maneira a mapear elementos referentes a essa articulação, 

assumindo analiticamente que a circulação de determinados atores chave e suas ideias em 

arenas institucionais fizeram a diferença neste processo de articulação. A base teórica é oriunda 

da análise de políticas públicas, na forma de uma “caixa de ferramentas” de categorias analíticas 

mobilizadas para este estudo. Buscou-se elucidar, por meio de análise descritiva dos arranjos 

institucionais envolvidos na atuação internacional e na difusão internacional das políticas 

sociais do MDS, de que forma essa pasta organizava sua área internacional e quais foram as 

ferramentas mais importantes para sua operação. Observou-se que a produção da política 

externa nos oito anos de governo Lula teve influência da trajetória de seus principais 

formuladores e que a atuação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) foi essencial para o 

processo de difusão internacional dos programas do MDS, principalmente no contato entre 

demandas externas e esta pasta e no desenvolvimento de projetos de cooperação Sul-Sul. 

Ademais, existem indícios de que a relação entre as agendas de política externa e de combate à 

fome e à pobreza se deu, até certo ponto, de maneira planejada, sobretudo no plano 

paradigmático, ao mesmo tempo que, no plano das estratégias e articulação de instrumentos, o 

componente incremental parece ser mais relevante para explicar este processo. 

 

Palavras-chave: Política externa brasileira. Análise de políticas públicas. Processo de políticas. 

Difusão de políticas públicas. Políticas sociais do MDS 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BATEZELLI, Amanda Bertolani. Articulating government agendas: foreign policy and 

policies against hunger and poverty in Lula’s governments. 2022. 136p. Dissertation (Master 

of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 

2021. Original version. 

 

Foreign policy was one of the main center lines of the Lula administration's political project. 

Changes in this agenda allowed for constructing a positive image of the country in the 

international environment, sustained during his successor's, Dilma Rousseff, terms. At the same 

time, this government deepened the social agenda at the domestic level, with the Ministry of 

Social Development and Fight against Hunger (MDS) being the privileged institutional arena 

in the formulation, implementation, evaluation, and diffusion processes of social policies in the 

PT governments. The research aimed to construct a cross-cutting analysis of the articulation 

between these two agendas - foreign policy and the fight against hunger and poverty - 

intertwined in processes of international diffusion of Brazilian social policies. To this end, the 

methodological strategy involved the triangulation between specialized literature, government 

documents, and semi-structured interviews to map elements concerning this articulation, 

analytically assuming that the circulation of certain key actors and their ideas in institutional 

arenas made a difference in this articulation process. The theoretical base comes from public 

policy analysis, in the form of a "toolbox" of analytical categories mobilized for this study. 

Through a descriptive analysis of the institutional arrangements involved in international action 

and the dissemination of MDS social policies, we sought to elucidate how this portfolio 

organized its international area and which were the most important tools for its operation. It 

was observed that the trajectory of its central formulators influenced foreign policy production 

during the eight years of Lula's administration and that the Brazilian Cooperation Agency 

(ABC) activities were essential to the process of international dissemination of MDS' programs, 

especially for the contact between external demands and this portfolio, and the development of 

South-South cooperation projects. Furthermore, there are indications that the relationship 

between the agendas of foreign policy and the fight against hunger and poverty took place, to a 

certain extent, in a planned manner, especially at the paradigmatic level, while at the level of 

strategies and articulation of instruments, the incremental component seems to be more relevant 

to explain this process. 

 

Key-Words: Brazilian foreign policy. Public policy analysis. Policy process. Policy diffusion. 

MDS’ social policies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Essa dissertação é resultado das minhas experiências de pesquisa, acumuladas desde a 

graduação em Relações Internacionais, quando passei a integrar o grupo de pesquisa sobre 

Secretarias Municipais de Relações Internacionais (SMRI), vinculado ao Núcleo de Estudo de 

Políticas Públicas “Elza de Andrade Oliveira” (NEPPs) da Unesp - Campus Franca. Neste 

espaço, o debate acerca da paradiplomacia - a atuação internacional de governos subnacionais 

- nos levava a questionar quais as características desta prática no país e de que modo se 

relacionavam políticas públicas locais e política externa. Assim, surgiu a inquietação de estudar 

a política externa como política pública, em especial os elementos envolvidos na formação de 

agenda dessa política nos governos Luiz Inácio Lula da Silva. O presente trabalho, então, foi 

desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas na Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH- USP), sob orientação 

da Prof. Dra. Cristiane Kerches da Silva Leite, propondo-se a construir uma análise sobre a 

articulação de duas agendas: a de política externa e a de combate à fome e à pobreza, que se 

imbricam em processos de difusão de políticas sociais brasileiras no plano internacional, 

inseridas na construção da imagem de um país cuja presença externa, “ativa e altiva”, fortalece 

sua posição como player internacional. 

A princípio, olhar para o histórico da política externa brasileira (PEB) permitiu observar 

algumas características que, com certa continuidade, guiaram-na desde 1822: o interesse pela 

autonomia decisória no meio internacional, a utilização da política externa como instrumento 

para o desenvolvimento econômico do país, a busca pela universalização das parcerias e 

oscilação entre o americanismo e o globalismo (CERVO, 2003; OLIVEIRA, H., 2005; 

PINHEIRO, 2000). Essa continuidade foi garantida pela forte institucionalização do Ministério 

das Relações Exteriores, o Itamaraty, que mantém a memória da identidade internacional do 

país (LAFER, 2014). Ter em tela os princípios que se mantiveram de forma constante na 

política externa brasileira favorece a compreensão de suas continuidades e rupturas. Trata-se 

da base para entender quais foram as mudanças pelas quais a PEB passou durante os governos 

Lula, questão que se relaciona diretamente com o objeto do presente trabalho. 

 O que a análise da literatura sugere é que, nos governos Lula (2003-2010), embora a 

lógica de atuação da política externa não tenha se afastado das premissas históricas da PEB, 

existiram mudanças programáticas que distinguem os dois mandatos em questão com relação à 

trajetória histórica desta política. A política externa foi um dos principais eixos do projeto 

político dos governos Lula, sendo instrumento importante não somente para a agenda 
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desenvolvimentista que se buscava implementar no Brasil, mas também por conta do esforço 

para inserir temas sociais na agenda internacional. Optou-se por parcerias com países do Sul, 

com o intuito de fortalecer o papel do país no cenário internacional. De maneira assertiva, por 

meio de uma política “ativa e altiva” - utilizando as palavras do então Ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim -, esse posicionamento buscava diminuir os desequilíbrios de poder 

no meio internacional, sem comprometer parcerias comerciais (ALMEIDA, 2004; VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007). A postura adotada no Sistema Internacional, priorizando temas sociais 

como o combate à fome e à pobreza, bem como a busca por coalizões com países do Sul global 

são mudanças significativas que trazem destaque à política externa daquele período 

(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007).  

No plano doméstico, o governo Lula aprofundou a agenda social que havia sido iniciada 

nos governos FHC, tendo como ponta de lança programas de combate à fome e à pobreza - 

sobretudo na forma de programas de transferência de renda, onda que vinha crescendo na 

América Latina desde fins da década de 1980, influenciada, inclusive, por organizações 

internacionais como o Banco Mundial e o FMI (LEITE; PERES, 2013). A criação do Programa 

Bolsa Família (PBF), em outubro de 2003 (regulamentado em janeiro de 2004), unificou outros 

programas de transferência de renda condicionada (PTRC) existentes no Governo Federal, 

como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Vale Gás. Durante os mandatos de Lula, o PBF 

“passou por um processo de consolidação, especialmente nas suas duas primeiras frentes – a 

transferência de renda e o acompanhamento de condicionalidades. Evidências de seus impactos 

sobre a pobreza, a educação e a saúde começaram a se acumular” (PAIVA; FALCÃO; 

BARTHOLO, 2013, p.25). Ademais, em 2004 não se alterou apenas o desenho institucional 

dos PTRC no plano federal: a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) reorganizou o organograma programático e institucional da política de combate 

à fome e à pobreza no Brasil, em contraste com o plano de governo vencedor em 2003 - centrado 

em políticas de segurança alimentar - mas, sobretudo,  com os arranjos institucionais dos 

governos anteriores (ARANHA, 2010; MDS, 2010; TOMAZINI; LEITE, 2016; BELCHIOR, 

2010). O fato do MDS ter sido locus privilegiado no processo de formulação, implementação, 

avaliação e difusão de políticas sociais nos governos petistas, além de representar inovação 

institucional importante, faz com que a pasta seja o foco de análise no presente trabalho. 

A consolidação e as avaliações positivas sobre o impacto no PBF chamaram atenção no 

meio internacional, não somente de outros países, mas também de organismos internacionais, 

que adotaram o PBF como modelo a ser replicado, sobretudo a partir de 2007 (LEITE; PERES, 
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2013). A configuração de uma imagem positiva, ancorada em diversos estudos avaliativos, 

intensificou a demanda de cooperação internacional dentro do âmbito do MDS. Dessa forma, 

de receptor de cooperação de organismos multilaterais e de países desenvolvidos, o 

Brasil rapidamente tem se estabelecido como um prestador de cooperação horizontal, 

nas áreas de desenvolvimento social, pesquisa agropecuária e saúde (Brasil, 2010), 

com reflexos também sobre as assessorias internacionais ministeriais. Nesta direção, 

um componente técnico é cada vez mais importante no exercício da cooperação, 

aumentando a interação entre os ministérios responsáveis pelas políticas sociais e suas 

respectivas assessorias internacionais com a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), vinculada ao Ministério de Relações Exteriores (MRE) (LORENZO, 2013, p. 

399). 
 

Recentes estudos identificam esse processo de difusão dos programas sociais 

implementados durante os governos do PT, não somente do Programa Bolsa Família, mas 

também de outros programas como o Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura 

Familiar (PAA), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)(PORTO DE OLIVEIRA, 

2019; 2020; FARIA, 2012; LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 2016; MILHORANCE, 

2013; SABOURIN; GRISA, 2018; SABOURIN et al, 2018; LORENZO, 2013). O sucesso das 

políticas sociais e sua consequente difusão internacional conferiram ao Brasil status de 

plataforma de exportação de políticas (PORTO DE OLIVEIRA, 2013; PORTO DE 

OLIVEIRA; PAL, 2018), de forma convergente ao fortalecimento do país como player 

internacional, com poder para influenciar agendas estratégicas no Sistema Internacional – eixo 

da política externa. Essa convergência permite identificar um denominador comum entre a 

formulação da política externa e de combate à fome e à pobreza: a ampliação do papel político 

do país no contexto internacional. 

Toda essa discussão suscita a seguinte pergunta de pesquisa: em que medida as agendas 

de política externa e de combate à fome e à pobreza se articularam? Destarte, o objetivo 

principal desta pesquisa é entender de que forma se deu essa articulação, sobretudo no plano 

dos instrumentos e dimensões administrativas, ou seja, esse processo foi planejado pelos atores 

chave ou ocorreu de forma contingente e incremental, mediante a abertura de oportunidades e 

eventos facilitadores no decorrer do tempo? Assume-se analiticamente que a circulação de 

determinados atores chave e suas ideias em arenas institucionais fizeram a diferença neste 

processo de articulação e, nesse sentido, considera-se importante o papel do contexto e da 

ambiência política, conforme a orientação pós-positivista de análise de políticas públicas. Logo, 

a análise passa pela caracterização de dimensões ideacionais, mas seu foco se verifica nas 
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conexões institucionais e políticas que organizaram a "costura" da articulação entre as agendas 

(tanto interministerial quanto entre ministérios e autarquias). 

Parte-se da literatura sobre política externa brasileira e análise de política externa, mas 

a literatura analítica reside no campo das Políticas Públicas, subcampo da Ciência Política. 

Contudo, para além da análise com base nas teorias desenvolvidas no campo de Políticas 

Públicas, esse trabalho intenta também contribuir no debate crítico sobre o processo político 

durante os governos do PT, momento histórico em que se colocou em prática um plano político 

que buscava projetar o país no cenário internacional, bem como em um contexto regional 

também específico. Em um período de transformação no meio internacional, no qual novos 

temas ganhavam força na agenda mundial e outros países despontavam na balança de poder, o 

governo brasileiro empenhou-se no intuito de exercer papel de maior destaque nessas arenas a 

partir de uma visão que tencionava o passado colonial, em um processo que atrelava o 

desenvolvimento do país à superação das inúmeras desigualdades presentes na sociedade 

brasileira, de maneira que política externa e políticas sociais estavam lado a lado.  
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

2.1. Metodologia  

 

A pesquisa tomou forma como estudo exploratório de caráter qualitativo, no qual a 

análise da literatura especializada, de documentos governamentais e de entrevistas 

semiestruturadas compõem as principais fontes de dados que estruturam a elaboração das 

hipóteses delineadas na seção anterior.  Durante a execução da primeira etapa metodológica, a 

revisão da bibliografia, explorou-se cinco grandes temas: (1) Política Externa Brasileira, (2) 

Política Externa como Política Pública, (3) Estudos sobre Formação de Agenda, (4) Difusão de 

Políticas e (5) Cooperação Internacional no MDS. 

O primeiro tema, (1) Política Externa Brasileira, foi composto pelo levantamento do 

histórico dessa política e do delineamento da política externa nos governos Lula. Por meio de 

revisão bibliográfica, procurou-se identificar os atores individuais e coletivos centrais, as ideias 

em disputa, as arenas institucionais privilegiadas como locus da política. Em seguida, o tema 

da (2) Política Externa como Política Pública, abarca o debate sobre uma perspectiva de análise 

pouco usual para a PEB no campo das Relações Internacionais e que auxilia no 

desenvolvimento teórico analítico. Para tanto, utiliza-se a literatura de Análise de Política 

Externa (APE), disciplina que vem despontando nas RI e que nos permite elaborar esse olhar 

transversal entre este e o campo de Políticas Públicas. Depois, já dentro da literatura de Gestão 

de Políticas Públicas, foram examinados os (3) Estudos sobre Formação de Agenda, 

notadamente a literatura teórica a respeito de modelos analíticos sobre o processo de política, 

que foram mobilizados como lente analítica principal da investigação aqui proposta. Enfim, as 

questões sobre (4) Difusão de Políticas e (5) Cooperação Internacional no MDS trouxeram os 

elementos que permitem traçar o perfil do Brasil como “plataforma exportadora de políticas” e 

sua relação com a agenda de política externa nos governos Lula.  

Ainda nessa primeira etapa, iniciou-se o levantamento de atores e instituições 

envolvidos com o objeto de estudo, de maneira a delinear possíveis entrevistas a serem 

executadas na fase de coleta de dados. Considerou-se mais oportuno dar ênfase para as 

principais arenas envolvidas na interação entre política externa e as políticas sociais do MDS, 

escolhido como recorte do presente trabalho por conta do seu destaque institucional no plano 

social dos governos do PT. Notou-se relevante o papel exercido por atores relacionados ao 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e sua Assessoria 
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Internacional, e ao Gabinete da Presidência. Neste ponto, é importante ressaltar que o período 

temporal estudado é demarcado pelo objeto, ou seja, pela interação entre as agendas de política 

externa e política social, relacionadas à difusão desta última. Tendo em vista que este processo 

se estendeu do final dos governos Lula até os governos Dilma Rousseff, esse intervalo vai da 

posse de Lula da Silva em 2003 até o Golpe Parlamentar de 2016, o que justifica, no plano das 

entrevistas, a presença de atores dos mandatos dos governos Rousseff.  

 A segunda etapa metodológica consistiu no levantamento de dados empíricos sobre a 

relação entre as agendas de combate à fome e à pobreza e de política externa. A ideia era compor 

a fonte primária de dados a partir de entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos na 

dinâmica dos governos federais petistas. A escolha por esse tipo de entrevista mostrou ser 

apropriada porque “elas servem a pesquisas voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o 

esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos, ou o enriquecimento do significado 

humano deles” (MATTOS, 2005, p.825). Inicialmente, pensou-se em constituir uma rede de 

atores ligados ao fenômeno estudado utilizando uma técnica de amostragem tipo “bola de 

neve”, apropriado para o estudo aqui proposto, de acordo com o objetivo de rastrear1 a 

circulação institucional e as ideias de atores chave no processo histórico de formulação e 

implementação das duas agendas (SMALL, 2009). Em segundo plano estariam os documentos 

governamentais, que auxiliariam na triangulação das informações coletadas.  

 No entanto, com a ocorrência da pandemia de Covid-19 a partir de março de 2020 e os 

desdobramentos para sua mitigação (distanciamento social), a execução do plano das 

entrevistas conforme delineado inicialmente se mostrou contraproducente. Os impactos da 

pandemia no processo da pesquisa foram tratados na fase da qualificação, ocorrida em abril de 

2020. Sendo assim, inverteu-se a prioridade da coleta de dados: focou-se na busca por 

documentos governamentais, publicações, relatórios, notícias e até mesmo vídeos como fonte 

primária de dados; já as entrevistas semiestruturadas com figuras chave assumiram papel 

secundário e priorizou-se o contato com burocratas de médio escalão envolvidos diretamente 

com a atuação internacional do MDS. Essa escolha coaduna disponibilidade de acesso aos 

entrevistados, características do objeto e da problematização desta pesquisa, pois a burocracia 

média influencia os outputs de políticas públicas de forma significativa, regulando e criando 

 
1 Nesse sentido, inspirava-se na técnica do process tracing, perspectiva metodológica qualitativa “que possibilita 

desenvolver ou testar hipóteses a partir da identificação e análise de evidências selecionadas em processos, 

sequências e conjunturas de eventos, com o objetivo de identificar e rastrear mecanismos causais, suas partes 

constituintes e a conexão entre eles (cadeia causal) que expliquem o caso” (CUNHA; ARAÚJO, 2018, p.40). O 

desenvolvimento da pesquisa, no entanto, provou inviável o uso desta metodologia de pesquisa, como explicado 

acima. 
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relações entre agências e instâncias de níveis diferentes dentro da hierarquia organizacional 

(LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014; ABERS, 2015). 

O contato com esses atores também foi afetado pela pandemia. Como em qualquer 

pesquisa, muitos não responderam o contato inicial, apesar das abordagens em diversos meios 

- e-mail, telefonema, redes sociais. Muitos dos que responderam ao contato declararam estar 

com a agenda apertada, agravada pela dupla ou tripla jornada acumulada no contexto de 

isolamento social. Por fim, foram realizadas 4 entrevistas semiestruturadas, que colaboraram 

para o desenvolvimento desta dissertação, as quais estão esquematizadas no Quadro 1. De 

partida, realizou-se entrevista preliminar com Vicente Trevas, especialista em política 

internacional e Subchefe de Assuntos Federativos dos governos Lula entre 2003 e 

2007.  Também foi realizada entrevista com Fernando Santomauro, doutor em Relações 

Internacionais e ator de destaque na área internacional dos municípios brasileiros. Ambas as 

entrevistas auxiliaram na compreensão de como se formou o governo em questão e como era 

seu funcionamento institucional, não só a nível federal, mas também sua relação com os 

governos subnacionais. As entrevistas seguintes foram feitas com duas burocratas do MDS: 

Iara Cristina Silva Alves, que atuou como Diretora de Projetos Internacionais; e Aline Ribeiro 

Dantas Teixeira Soares, que atuou como Chefe da Assessoria Internacional do Gabinete do 

Ministro. As entrevistas foram de grande valia para compreensão do organograma do MDS e, 

principalmente, de como acontecia a atuação internacional do ministério.  

Buscou-se, dessa forma, realizar a triangulação dos dados obtidos a partir das falas 

desses entrevistados e da coleta de documentos, juntamente com aqueles provenientes da 

revisão de trabalhos analíticos sobre política externa e cooperação internacional no âmbito do 

MDS, de forma a viabilizar a análise das hipóteses de articulação de agendas por meio de atores, 

ideias e arranjos institucionais. A coleta de documentos oficiais configurou outro desafio para 

esta pesquisa, tendo em vista que o mandato de Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, gerou 

mudança drástica no organograma do Governo Federal e na atuação dentro do MRE, além de 

extinguir a pasta ministerial do MDS, incorporando-a ao Ministério da Cidadania. Alguns 

documentos mapeados não se encontravam mais disponíveis no site do MRE, bem como 

documentos relativos ao antigo MDS já não estavam mais disponíveis no servidor do Governo 

Federal. Graças ao intenso trabalho de monitoramento e avaliação que existia nesta pasta, 

muitos desses documentos puderam ser acessados em outras bases de dados, como a Rede 

Brasileira de Monitoramento e Avaliação organizada por Paulo Jannuzzi, a Fundação Perseu 

Abramo e sites de organismos internacionais, como o PNUD e o Banco Mundial. Ademais, o 
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acesso a reportagens oficiais e vídeos de eventos e palestras proferidas por atores envolvidos 

no processo analisado auxiliaram nesse momento de coleta e compilação de dados. 

 

Quadro 1 - Lista de entrevistados 

Entrevistado 

Vicente Trevas Especialista em política internacional, foi membro 

do governo Lula, tendo ocupado o cargo de Subchefe 

de Assuntos Federativos entre 2003 e 2007. Também 

assessorou outros órgãos durante esse governo, 

como o Ministério da Justiça e a Caixa Econômica 

Federal. 

Fernando Santomauro Doutor em Relações Internacionais e ex-Secretário 

Coordenador de Relações Internacionais da 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, atuando na área 

internacional dos municípios brasileiros de 2012 a 

2016 

Iara Cristina Silva Alves Servidora do MDS entre 2006 e 2016, tendo 

ocupado, entre outras funções, o cargo de Diretora de 

Projetos Internacionais. 

Aline Ribeiro Dantas Teixeira Soares Servidora do MDS entre 2009 e 2013, tendo 

ocupado, entre outras funções, o cargo de Chefe da 

Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro. 

Fonte: Elaboração própria 

 

De posse de todas as informações coletadas, e a partir da sua sistematização na terceira 

etapa da pesquisa, procurou-se analisar os elementos que permitem identificar articulação entre 

as agendas de política externa e de combate à fome e à pobreza nesse período, bem como 

construir uma análise descritiva dos arranjos institucionais envolvidos neste processo. Pondera-

se de que maneira a circulação institucional de atores e ideias impactaram tanto a formulação 

da agenda de política externa quanto a eventual configuração de uma plataforma de exportação 

das políticas sociais de combate à fome e à pobreza, através da análise guiada pelas lentes 

teóricas mobilizadas para este fim.  

 

2.2. A Política Externa como Política Pública  

 

A partir da ideia de estudar esse período específico da política externa brasileira, tornou-

se necessário, em primeiro lugar, compreender não só o histórico dessa política, mas também 
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as diferentes abordagens acadêmicas a seu respeito. Casarões (2019) propõe que os estudos 

brasileiros sobre política externa podem ser compreendidos em quatro ondas: a fase descritiva-

normativa, na qual acadêmicos e servidores (diplomatas e militares) debatiam qual o melhor 

tipo de política externa; as abordagens “científicas”, influenciadas pela Ciência Política e pelas 

teorias realistas das RI, que buscavam entender o papel do Brasil como força em ascensão no 

meio internacional durante a década de 1970; os estudos sobre burocracia, focado no papel de 

presidentes, do Poder Legislativo e dos burocratas na formulação da política; e aqueles sobre a 

relação entre atores não-estatais e a política externa, desenvolvido em contexto mais 

interdependente e a partir do enquadramento da política externa como política pública. Esta 

última vem se desenvolvendo mais recentemente na literatura e está diretamente relacionada 

com o processo de redemocratização do país. Desta feita, a perspectiva aqui adotada está 

alinhada a essa quarta onda e é importante apresentar a construção da noção de política externa 

como política pública nesse ponto. 

 A política externa brasileira é, historicamente, uma política bastante institucionalizada. 

O fortalecimento do Itamaraty como agência centralizadora da formulação e implementação de 

políticas internacionais no decorrer do tempo a concedeu status de política de Estado. Para Faria 

(2008), essa configuração se deu pela confluência dos seguintes fatores: 

(a) o arcabouço constitucional do país, que concede grande autonomia ao executivo 

em tal seara, relegando o Congresso Nacional a uma posição marginal, o que não é 

singularidade brasileira (Milner, 1997); (b) o fato de o legislativo brasileiro ter 

delegado ao executivo a responsabilidade pela formação da política externa; (c) o 

caráter “imperial” do presidencialismo brasileiro; (d) o fato de o modelo de 

desenvolvimento por substituição de importações ter gerado uma grande introversão 

nos processos políticos e econômicos do país, redundando em grande isolamento 

internacional do Brasil, revertido parcialmente a partir do início dos anos 90; (e) o 

caráter normalmente não conflitivo e largamente adaptativo da atuação diplomática 

do país; e, por fim, mas não menos importante, (f) a significativa e precoce 

profissionalização da corporação diplomática do país, associada ao prestígio de que 

desfruta o Itamaraty nos âmbitos doméstico e internacional (FARIA, 2008, p.81). 

 

Essa visão se perpetuou academicamente, não somente por conta da primazia pela 

perspectiva realista no campo das Relações Internacionais no Brasil, mas também pela 

concentração dos estudos a respeito dessa política dentro da própria agência, no Instituto Rio 

Branco (MILANI, 2015). Até a segunda metade do século XX, somente o instituto era 

responsável pelo ensino e pesquisa nesse campo no país. Assim, foi se criando uma narrativa 

dominante na qual política internacional e doméstica corresponderiam a aspectos separados da 

política nacional, sendo a primeira um assunto de Estado e a segunda, de governo (FARIA, 

2008, 2012; SCHUTTE, 2012). Em decorrência disso, tanto no meio acadêmico quanto na 

sociedade brasileira engendrou-se um mito de que a política externa estaria além da politização 
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e que, de fato, sua condução deveria se basear nos interesses do Estado, o que garantiria uma 

continuidade dificilmente encontrada nas políticas públicas (SCHUTTE, 2012; SANCHEZ et 

al, 2006) 

No entanto, desconectar a política externa e seus formuladores do cenário de disputas e 

conflitos que compõem qualquer política pública é desconectá-la da realidade. Tendo em vista 

que o atual regime democrático no Brasil foi instaurado há mais de trinta anos e que a política 

externa é, constitucionalmente2, de responsabilidade do presidente - eleito pelo voto da 

maioria -, parece impossível separar esta ou qualquer outra política do processo político e da 

disputa de interesses. Considerar os interesses de Estado como mais relevantes e constantes é 

ignorar que também “esses interesses são objeto de definição, discussão e disputa, como as 

demais políticas públicas. E é legítimo, no sistema democrático, que o ‘interesse nacional' seja 

objeto de debate público e (re)interpretado pelo partido ou pela coligação partidária que a 

sociedade conduziu à direção do Estado” (SCHUTTE, 2012, p.213).  

De fato, cada gestão presidencial impõe suas prioridades e visões sobre o andamento 

das relações internacionais do país e, mesmo dentro do MRE, existem disputas sobre narrativas 

que influenciam diretamente na formulação da PEB (SARAIVA, 2011; FARIA, 2008; 2012; 

FARIA; LOPES; CASARÕES, 2013). Ademais, desde a década de 1990, as transformações no 

cenário internacional, somada à intensificação do processo de globalização, levou à 

diversificação dos temas de política externa e a consequente diversificação dos atores de 

política externa3. Governos locais, ministérios, órgãos públicos, empresas do setor privado e 

atores sociais, por exemplo, passaram a atuar com maior intensidade no meio internacional, a 

partir de suas próprias agendas e interesses políticos, em um fenômeno denominado como 

diplomacia moderna, que engloba a internacionalização de agências, pastas ministeriais, 

políticas setoriais e de entes subnacionais, como estados e municípios, bem como a 

multiplicação dos atores internacionais (COOPER et al, 2013; HILL, 2003; PORTO DE 

OLIVEIRA, 2019).  

 
2 Schutte (2012) aponta os artigos 21, 83 e 84 da Constituição Federal como base desse argumento. 
3 De acordo com Teoria da Interdependência Complexa de Keohane e Nye (1977), por conta de processos 

transnacionais - como o avanço dos meios de comunicação, a intensificação das transações financeiras e 
comerciais, a ação das multinacionais, influências religiosas e culturais-, engendra-se uma interdependência 

complexa entre os países e os novos atores “não estatais”, cuja relevância cresceu exponencialmente no cenário 

internacional.  Esta nova configuração da ordem mundial, então, seria caracterizada pelo estabelecimento de 

múltiplos canais de comunicação e negociação; ausência de hierarquia dentre os temas componentes da agenda, 

sem diferenciação entre os temas de high politics (defesa, segurança e política externa) e de low politics (economia, 

cultura e social); diversificação dos atores; e difusão das fronteiras entre assuntos domésticos e externos, na medida 

que as interconexões aumentam. 
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Em contraposição ao histórico de isolamento institucional do seu grupo formulador 

dentro do Itamaraty, a emersão das low politcs na agenda de política externa vem demandando 

envolvimento maior de outros atores, externos ao MRE, que possam ajudar com seus 

conhecimentos nesses novos temas. Com isso, “a política externa e o papel do Itamaraty 

merecem ser analisados à luz das mudanças das instituições democráticas, da necessária 

negociação entre as demandas dos distintos grupos de interesse em matéria de inserção 

econômica e política do Brasil na região (América do Sul) e no mundo, de acordo com a escala 

e a economia política da PEB” (MILANI, 2015, p.59). Segundo Milani e Pinheiro (2013), nas 

décadas de 1980 e 1990 ocorreu um espalhamento de funcionários do Itamaraty para outras 

agências do governo, propagando a incorporação dos temas internacionais nestas agências. 

Apesar de ainda centralizada no Itamaraty, a política externa deixou de ser tema exclusivo da 

instituição (MILANI; PINHEIRO, 2013). Essas alterações, somadas à maior cobertura da mídia 

das atividades externas do país, principalmente ligadas à figura dos presidentes (RIBAS; 

FARIA, 2011), fizeram com que, aos poucos, a ideia da política externa como instituição 

governamental isolada fosse se dissolvendo, aproximando a população da área como tema de 

interesse e relevância no debate público. Caberia ao Itamaraty, então, coordenar essas ações 

internacionais advindas de outros atores que não o Governo Federal e o Poder Executivo, bem 

como manter a memória da política externa, como elemento de coesão para a identidade 

internacional do Brasil (LAFER, 2014).  

A influência da política doméstica na política externa, então, seria oriunda de setores do 

empresariado, de organizações não governamentais, de partidos políticos e da mídia, por 

exemplo, mas ainda são escassas as pesquisas a respeito do impacto desses interesses na PEB 

(CASARÕES, 2019). Nos termos de Lima (2000),  

a politização da política externa e, portanto, a influência da política doméstica na sua 

formação, depende da existência de impactos distributivos internos que ocorrem 

quando os resultados da ação externa deixam de ser simétricos para os diversos 

segmentos sociais. Quando, ao contrário, os custos e benefícios não se concentram em 

setores específicos, ou os resultados da ação externa são neutros do ponto de vista do 

conflito distributivo interno, a política externa produz bens coletivos, aproximando-

se do seu papel clássico, de defesa do interesse nacional ou do bem-estar da 

coletividade (LIMA, 2000, p.289). 
  

 A partir da afirmação de Lima (2000), contudo, parece claro que a não ser que o 

processo de politização redirecione eventuais ganhos a um ou outro setor da sociedade - 

enfraquecendo ou preterindo os ganhos coletivos - a política externa segue guiada pelo interesse 

nacional ou de Estado. Infere-se com isso que esses fatores da política doméstica não só fazem 

parte do processo de produção da política externa, como também devem ser analisados sob uma 
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lente que transcende o cenário de primazia às teorias realistas que ocupam o mainstream do 

campo de Relações Internacionais e que utilize arcabouços analíticos de outros campos, como 

o das Políticas Públicas. Pensando nisso, um estudo sobre política externa também deve ser 

composto por elementos variados que ajudem a compreender o processo político de formulação 

e implementação. Segundo Pasquarelli (2010), dentro da academia4, a crítica à corrente realista 

das Relações Internacionais foi o ponto de partida para uma visão diferente a respeito da política 

externa, que passou a considerar novas formulações e a presença de outros atores, além do 

Executivo, na condução dessa política, abrindo caminhos para superar a divisão analítica entre 

o âmbito internacional e o doméstico.  

A disciplina de Análise de Política Externa (APE) é um ponto de encontro interessante 

entre esses dois campos. Surge como meio de estudar a formulação da política externa através 

do processo decisório e, no decorrer de seu desenvolvimento, deixou de limitar-se à 

centralização do Estado nacional (MILANI; PINHEIRO, 2013). Ou seja, passaram a ser 

consideradas as interações entre governos locais e instituições, por exemplo. Suas ferramentas 

transdisciplinares transitam principalmente entre as Relações Internacionais e as Políticas 

Públicas, mas incluem também conhecimentos e conceitos da Psicologia Cognitiva e Social, 

Sociologia, Economia e História, que possibilitam focar não só no processo decisório 

burocrático, mas também nos diferentes aspectos que interferem nas fases da política externa e 

nos grupos de interesse envolvidos nesse processo (SALOMÓN; PINHEIRO, 2013). O 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos nesse sentido tem permitido a construção de 

abordagens que ajudam a superar lacunas analíticas em ambos os campos. Para Sousa (2014), 

a aproximação entre Políticas Públicas e Relações Internacionais auxilia a primeira a 

compreender melhor a dimensão internacional das políticas públicas e a segunda a criar análises 

mais concretas do que as abstratas teorias clássicas do campo.  

Em vista de todos os elementos supracitados, considera-se como pressuposto de 

análise neste trabalho que a política externa, por ser um instrumento de ação estatal, 

sujeito aos conflitos políticos e às interações Estado-Sociedade, é uma política pública. 

Logo,  

ao assumirmos a política externa como uma política pública, estamos trazendo a 

política externa para o terreno da politics, ou seja, reconhecendo que sua formulação 

e implementação se inserem na dinâmica das escolhas de governo que, por vez, 

 
4 Pasquarelli (2010) destaca o trabalho de três autores nesse processo: Putnam (1988), Milner (1997) e Martin 

(2000). De acordo com o autor, “Putnam (1988) contribuiu para a superação da divisória entre o âmbito doméstico 

e o internacional [...] Influenciada por Putnam, Milner (1997) descreve que os Estados não são atores unitários, 

mas sim poliárquicos, pois uma pluralidade de atores participa do processo de tomada de decisão. Em Martin 

(2000), por outro lado, tanto o Executivo quanto o Legislativo beneficiam-se da cooperação na formulação de 

política externa” (PASQUARELLI, 2010, p.194). 
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resultam de coalizões, barganhas, disputas, acordos entre representantes de interesses 

diversos, que expressam, enfim, a própria dinâmica da política (MILANI; 

PINHEIRO, 2013, p.24).  
 

 Ou seja, a política externa é um campo de conflito e disputa, tal qual as demais 

políticas públicas, cuja centralidade se configura no Estado. Ainda que comumente vista 

como área das Relações Internacionais, a política externa necessariamente precisa levar em 

conta o papel do Estado dentro das interações com os outros países, agindo de forma a 

representar os interesses e objetivos internos no plano internacional (OLIVEIRA, H., 2005). 

No contexto dos Estados democráticos essas ações são fruto de escolhas governamentais5, o 

que afasta a política externa da concepção de política de Estado, estando muito mais ligada com 

o caráter de política de governo (SANCHEZ et al, 2006; MILANI; PINHEIRO, 2013). Trata-

se de uma política pública voltada para o meio internacional, cujos efeitos devem beneficiar a 

população em geral. Dessa forma,  

qualquer governante reavalia e redefine constantemente o que considera interesse 

nacional diante de, no mínimo, dois dados básicos: os diferentes marcos estruturais e 

conjunturais do sistema internacional, e os diferentes marcos estruturais e conjunturais 

domésticos. O conceito de “enfoque interativo” da política externa, tal como definido   

por   Lima (1994), é altamente relevante nesse sentido: novos desafios internacionais, 

conjugados ao jogo democrático da política doméstica, podem oferecer oportunidades 

de ação a partir de definições atualizadas de interesse. Mais uma vez, revela-se com 

isso que, caso classifiquemos a política externa como “política de Estado”, estaremos 

também ignorando um componente fundamental da ação de governar, que é a 

necessidade sempre renovada de “escolher”. Portanto, política externa é política 

pública, é resultado de uma escolha, entre diversas outras, que pode ser feita pelo 

governo. Deve se retirar dela qualquer conteúdo fixo (pressuposto pelo atributo “de 

Estado”) e, assim, reconduzi-la ao conjunto de técnicas disponíveis ao poder político 

constitucional (SOUZA FILHO, 2020. p.49). 

 

Considerando a interdependência crescente no sistema internacional, os impactos da 

globalização no cenário doméstico e a estrutura decisória inerente ao regime democrático, pode-

se afirmar que uma nova abordagem sobre a política externa não somente é possível, como 

também permite o uso de outras metodologias de análise (SANCHEZ et al, 2006). Assim, abre-

se um leque de possibilidades analíticas na construção investigativa dessa política, que é o 

pressuposto no qual se baseia esta dissertação e que viabiliza o uso das lentes teóricas da Análise 

de Políticas Públicas para analisar a agenda de política externa implementada durante os 

 
5 A clássica definição do estudo das políticas públicas como o estudo do “Estado em ação” de acordo com Jobert 

e Müller (1987, apud MARCHETTI, 2003) demonstra essa característica forte do campo: o estadocentrismo 

(THOENIG, 1997). Não se pode, no entanto, limitar o foco de análise apenas para a atuação do Estado. De fato, 

cada vez mais ações públicas têm influenciado a criação e avaliação de políticas públicas. Afinal, o que é o Estado 

senão uma representação da sociedade que ele rege? Não há uma díade, mas sim uma simbiose entre estas duas 

instituições, que compartilham elementos objetivos e subjetivos. Por mais que o presente trabalho se debruce sobre 

políticas efetivadas a partir do Estado, pensar as políticas públicas para além da ação estatal ou de governos é 

essencial para pensarmos em caminhos alternativos para o campo. 



28 
 

governos Lula da Silva e averiguar sua relação com o processo de difusão das políticas sociais 

do MDS nos anos subsequentes, até o Golpe Parlamentar de 2016. 

  

2.3. Composição teórico analítica – a “Caixa de Ferramentas” 

 

O quadro teórico analítico foi composto pela literatura de Políticas Públicas, campo de 

estudos multidisciplinar que “busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p.26).  De maneira mais específica, 

trata-se de um campo de análise que se concentra na compreensão de como ocorre e quais 

fatores interferem no processo de produção de políticas públicas, a partir de modelos 

esquemáticos que tentam articular diferentes perspectivas a respeito desse processo, orientados 

principalmente pela interação entre atores, instituições e ideias (HOWLETT, RAMESH E 

PERL, 2013). Apesar do presente trabalho tratar da composição e articulação entre agendas, 

pretende-se extrapolar bases analíticas mais engessadas, como a noção de ciclo de políticas 

públicas (LAISNER; DE MARIO, 2013; HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013), e considerar 

um aspecto mais amplo do policy making, tendo em mente as abordagens pós-positivistas e 

cognitivas da Análise de Políticas Públicas. Como afirmam Souza, Leite e Macedo (2020), há 

um caráter interpretativo e subjetivo nas políticas públicas que vai além da visão positivista de 

resolução de problemas e as pesquisas nessa área devem incorporar a complexidade do 

fenômeno.   

Desta forma, consideram-se como parâmetros analíticos, seguindo a trilha dos autores 

que atualizaram as teorias originais: 1) a noção de ciclo de políticas públicas como uma 

referência heurística (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013); 2) as dinâmicas de agenda 

(processos mais amplos e difusos, extra governamentais) interferem nas várias fases do ciclo 

de vida das políticas (ZAHARIADIS, 1995; 1999); 3) a complexidade dos problemas de 

pesquisa exigem mobilização de categorias analíticas de diferentes teorias de políticas públicas, 

para além do uso das teorias “de porteira fechada” (WEIBLE, 2017).  Neste sentido, 

compreende-se que “although some theories may fit into one or more of the stages, most 

incorporate the entire policy cycle in one way or another or depict the policy process in an 

entirely different way. The best strategy is to interpret how the different theories provide 

insight into policy process rather than to impose an artificial categorization on them” 

(WEIBLE, 2017, p.8).  
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A construção de uma proposta analítica com mais elementos do que somente a aplicação 

de um modelo consolidado também é inspirado pela perspectiva metafórica da “caixa de 

ferramentas”, apresentada por Michel Foucault. Segundo este autor  

“todos os meus livros seja História da loucura seja outros podem ser pequenas caixas 

de ferramentas. Se as pessoas querem mesmo abri-las, servirem-se de tal frase, tal 

ideia, tal análise como de uma chave de fenda, ou uma chave-inglesa, para produzir 

um curto-circuito, desqualificar, quebrar os sistemas de poder, inclusive, 

eventualmente, os próprios sistemas de que meus livros resultam, pois bem, tanto 

melhor!” (FOUCAULT, 2006 apud ALVAREZ, 2015, p.16). 
 

O objetivo, então, foi construir um quadro de referências teóricas  que mobilizasse a 

discussão sobre a circulação de ideias e atores em arenas institucionais a partir da literatura 

sobre formação de agenda, em especial dos modelos analíticos de John Kingdon (2003), Frank 

Baumgartner e Bryan Jones (1991;1993) e Paul Sabatier e Hank Jenkins-Smith (1993), de 

maneira que se articulem elementos presentes nesses modelos de acordo com a pertinência para 

a análise do objeto, conforme recomendado em recente literatura de revisão teórica (WEIBLE, 

2017; CAPELLA, 2020). Com isso, não se procura explicar fenômenos complexos apenas 

analisando partes que competem à lente analítica dessa ou de outra teoria - de “porteira fechada” 

-, mas sim lançar mão de categorias analíticas, a partir de um olhar transversal sobre a relação 

entre as agendas de política externa e das políticas sociais nos governos Lula da Silva. 

 

2.4 Ideias, comunidades políticas e formação de agenda 

 

Quais são as ferramentas teóricas mobilizadas neste trabalho? Como é composta essa 

“caixa de ferramentas”? De partida, existem alguns pressupostos básicos que são determinantes 

para a construção das categorias analíticas. Tendo em vista o papel de atores, ideias e arenas 

institucionais no processo de política, considera-se que: ideias, crenças e valores são parte 

importante do processo de mudança de políticas públicas; que os atores não são racionais e 

circulam por arenas institucionais cujas características delimitam suas interações; e que, mesmo 

assim, mudanças são possíveis dentro dessa dinâmica estabelecida. Serão mobilizados autores 

que se aproximam da perspectiva pós-positivista, entendida aqui como 

uma orientação comum entre proponentes teóricos que valorizam dimensões como a 

subjetividade, a normatividade interpretativa, a argumentação, fatores sociopolíticos 

contextuais e idiossincráticos dos casos na análise das políticas públicas (Tomazini e 

Leite, 2016). Ainda que em diferentes graus e divergentes interpretações, os autores 

pós-positivistas consideram, em geral, a centralidade e o poder da argumentação e 

persuasão no processo político, uma vez que a ação política é, essencialmente, um 

exercício “retórico e interpretativo”. A agenda, em essência, seria construída a partir 

de histórias causais, da tradição, de atitudes e crenças “encapsuladas”, codificadas no 
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discurso dos atores sociais e políticos (Howlett, Ramesh e Perl, 2013) (LEITE; CRUZ; 

ROSIN, 2018, p.247). 

 

No hall dos modelos tradicionais de políticas públicas que se aproximam da ótica pós-

positivista (FARIA, 2003; TOMAZINI, 2018), o modelo dos múltiplos fluxos, de John Kingdon 

(2003) é, talvez, a principal fonte de conceitos analíticos que apresentaremos nesta seção. Para 

o autor, dois fatores principais afetam a formação de agenda e especificação de alternativas: os 

participantes ativos e os processos pelos quais assuntos se tornam proeminentes. Seu foco recai 

sobre três processos específicos: a interpretação governamental dos “problemas”, a legitimação 

das soluções e o motor político. Kingdon constrói um arcabouço conceitual por meio da 

discussão sobre a origem das ideias, o papel da racionalidade6 e do incrementalismo – o qual o 

autor considera estar mais relacionado à geração de alternativas do que à mudança política 

(KINGDON, 2003).  

De maneira geral, o modelo dos múltiplos fluxos considera que assuntos ou questões 

passam a fazer parte da agenda decisória quando três fluxos decisórios (streams), relativamente 

independentes, entram em convergência: fluxo dos problemas (problems), das soluções ou 

alternativas (policies) e da política (politics). A junção destes fluxos acontece em momentos 

críticos, quando da abertura de janelas de oportunidades (policy windows), que resulta numa 

mudança de agenda (KINGDON, 2003).  

Nesse modelo, as ideias e os atores têm papel central, o que vai ao encontro das lentes 

aqui mobilizadas. Assim, as noções de empreendedor de política, comunidade de política, janela 

de oportunidade e dos diferentes tipos de agenda são categorias analíticas retiradas deste 

modelo, que auxiliam a compreensão dos elementos destacados no presente trabalho, 

principalmente para tratar das mudanças na agenda de política externa nos governos Lula da 

Silva. Para Kingdon, problemas são construções sociais, que dependem em grande parte das 

interpretações e percepções dos formuladores de política. Assim, afirma que “the key to 

understanding policy change is not where the idea came from, but what made it take hold and 

grow” (KINGDON, 2003 p.72). Ideias são fluidas, perpassam pelo sistema sem necessitar de 

canais de comunicação diretos e influenciam o processo de reconhecimento de problemas pelos 

formuladores.  

 
6 Em contraponto com as correntes racionalistas, Kingdon afirma que “if policy makers were operating according 

to a rational, comprehensive model, they would first define their goals rather clearly and set the levels of 

achievement of those goals that would satisfy them” (KINGDON, 2003, p.77). Tal comportamento está longe da 

realidade dos formuladores de política. 
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Na concepção kingdoniana, existem diferentes agendas, que são afetadas por processos 

distintos: a agenda sistêmica, que contêm os temas considerados prioridade pela sociedade; a 

agenda decisional, um subconjunto da anterior, que concentra questões prestes a serem tratadas 

efetivamente pelos formuladores, em vias de se tornarem políticas; a agenda governamental, a 

qual abrange os assuntos sobre os quais decaem a atenção do governo num certo período de 

tempo; e por fim, as agendas especializadas, que contemplam questões específicas de setores 

do governo – como educação, segurança, etc. (CAPELLA,2006; BRASIL, 2017). No caso das 

mudanças na agenda de política externa, a concepção sobre a agenda decisional relaciona-se 

diretamente à escolha de analisar a dinâmica referente ao núcleo de formuladores mais central 

desta política durante os governos Lula e às questões que de fato tomaram forma política. 

Ao mesmo tempo, o processo de mudança de agenda é operado por atores, categorizados 

por Kingdon como visíveis e invisíveis. Os primeiros estão às vistas do público e da mídia, e 

incluem funcionários do alto escalão burocrático, membros do Poder Legislativo, partidos 

políticos, grupos de interesse e a própria mídia; enquanto os segundos circulam nas 

comunidades de política e incluem pesquisadores, assessores, servidores públicos, analistas e 

consultores (CAPELLA, 2006). Nesse esquema analítico, o presidente é o ator mais importante 

em função da prerrogativa que exerce no estabelecimento de questões na agenda. Esta 

proposição analítica de Kingdon é pertinente neste estudo, que analisa governos cujo presidente 

teve protagonismo inequívoco, seja por meio da diplomacia presidencial, seja por articular 

diversos atores para implementação de políticas. Assim, Capella (2006) afirma que: 

por manejar recursos institucionais (principalmente o poder de veto e o poder de 

nomear pessoas para cargos chave do processo decisório), recursos organizacionais e 

recursos de comando da atenção pública, o presidente é considerado por Kingdon o 

ator mais forte na definição da agenda. No entanto, embora ele possa influenciar e 

mesmo determinar as questões presentes na agenda, não lhe é reservado o controle 

sobre as alternativas a serem consideradas, que se concentram nas mãos de 

especialistas. Portanto, embora fundamental ao modelo, este ator não tem condições 

de determinar o resultado final de uma política (CAPELLA, 2006, p.32). 
 

A atuação proativa do presidente Lula, tanto nas suas viagens ao exterior quanto como 

embaixador das políticas sociais brasileiras no meio internacional (RIBAS; FARIA, 2011; 

PORTO DE OLIVEIRA, 2013; 2020), bem como a ação de atores individuais, como Marco 

Aurélio Garcia (MAG), são essenciais na formação das agendas e também no processo de 

difusão internacional de políticas públicas. A atuação de MAG, por exemplo, pode ser 

entendida como a ação de um empreendedor de política (policy entrepreneur), indivíduo que 

investe recursos em certas ideias e possui habilidade de articulação para que, quando uma janela 
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for aberta, obtenham resultado favorável. Os empreendedores são centrais no processo de 

sensibilização de questões, bem como nas negociações políticas envolvidas no fluxo político. 

Já as comunidades de política (policy communities) são grupos de especialistas – 

acadêmicos, funcionários públicos, analistas, etc. – que possuem preocupação em comum com 

determinado tema ou área (policy area). Essas comunidades servem como fórum para difusão 

de ideias, mesmo que no seu interior não haja um consenso de crenças. Ao invés de ser um 

corpo único de ideias e concepções, essas comunidades são bastante fragmentadas, mas atuam 

de forma a divulgar um entendimento sobre sua área. Assim, são os membros dessas 

comunidades os responsáveis pela persuasão e a sensibilização dos formuladores e do público 

em geral, de maneira que, quando for oportuno, exista apoio para alternativa indicada. As 

comunidades de política desempenham papel importante no processo de política da política 

externa (corpo diplomático), na formulação das políticas sociais dos governos petistas 

(segurança alimentar e transferência de renda) e na formação de arranjos institucionais nesse 

período. 

Por fim, a percepção de mudança na agenda de PEB dos governos Lula tange também 

a noção da abertura de janela de oportunidade, possível pela convergência dos três fluxos 

decisórios. Estes fluxos existem de maneira independente entre si e seu pareamento parcial 

acontece com certa frequência, mas a junção dos três, denominada como coupling, é 

excepcional. Gera uma situação na qual a chance de haver mudança política aumenta 

drasticamente. Essa junção ocorre no momento em que se abrem as janelas de oportunidade, 

que possuem caráter transitório e, até certo ponto, previsíveis. Segundo o autor, “when a 

window open, problems and proposals flock to it” (KINGDON, 2003, p.204).  

Nesse sentido, a configuração da agenda de política externa teria sido influenciada por 

contexto favorável, na qual o fluxo das soluções e da política foram catalisadores de mudança. 

Em especial, investiga-se a chegada de um novo grupo de atores ao poder - “o início de um 

novo governo é, segundo Kingdon, o momento mais propício para mudanças na agenda” 

(CAPELLA, 2006, p.29) -, que traziam consigo propostas (soluções) com relativo consenso 

dentro das arenas políticas e do humor geral7 naquele momento.  

Outro modelo teórico que é fonte de categorias analíticas é a Teoria do Equilíbrio 

Pontuado, de Frank Baumgartner e Bryan Jones (1991;1993). Esta teoria traz a dinâmica 

 
7 O humor geral, ou clima nacional, tem a ver com a percepção generalizada a respeito de determinada questão em 

um determinado momento, o que cria um cenário favorável ou não para que tal questão chame a atenção e chegue 

ao processo decisório. Esse humor não necessariamente é mensurado por pesquisas de opinião, mas sim podem 

ser detectados por eventos diversos, como palestras, reuniões e conversas informais (BRASIL, 2017). 
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institucional para o arcabouço de análise da formação da agenda. Assim como o modelo de 

Kingdon, a TEP trata “do processo de definição da agenda governamental numa perspectiva 

não racional, num ambiente marcado pela instabilidade e ambigüidade de objetivos” 

(GOMIDE, 2008, p.10). O modelo de Baumgartner e Jones assenta-se em dois principais eixos: 

as arenas decisórias e o processo de apresentação do problema (CAPELLA, 2006). De maneira 

geral, postula que o processo político é composto por longos períodos de estabilidade e 

incrementalismo, ao mesmo tempo em que mudanças em grande escala acontecem esporádica 

e abruptamente. Essa dinâmica é composta por dois níveis de interação: o macrossistema e os 

subsistemas. De maneira objetiva, “subsystem politics is the politics of equilibrium—the politics 

of the policy monopoly, incrementalism, a widely accepted supportive image, and negative 

feedback [...] Macropolitics is the politics of punctuation—the politics of large-scale change, 

competing policy images, political manipulation, and positive feedback” (BAUMGARTNER, 

JONES, MORTENSEN, 2017, p.63). 

As categorias analíticas relacionadas à Teoria do Equilíbrio Pontuado que auxiliarão o 

percurso analítico são as noções de monopólio de política, imagem de política e arenas 

institucionais. O alto grau de institucionalização dentro do Itamaraty, a contestação de um 

pensamento coeso em seu corpo burocrático e a importância de arranjos institucionais 

estruturados de maneira a permitir a circulação de instrumentos entre diferentes políticas 

setoriais são fatores relevantes para essa escolha. Em vista disso, na TEP, os líderes 

governamentais, que compõem o macrossistema, delegam autoridade aos agentes nos 

subsistemas políticos, compostos pelas comunidades de especialistas - que se aproximam da 

noção de comunidade de política de Kingdon (CAPELLA, 2006). Quando um tema domina o 

subsistema, ocorre o monopólio de políticas (policy monopoly). As mudanças aconteceriam, 

então, quando o monopólio de política é rompido por uma nova imagem de política (policy 

images) que se torna mais proeminente dentro do subsistema e ascende ao macrossistema - a 

agenda do governo (BAUMGARTNER; JONES, 1993; CAPELLA, 2006). Para que isso 

aconteça, existe uma disputa dentro dos subsistemas, na qual as comunidades de especialistas 

utilizam novas informações e apelos emocionais para construção de um novo consenso em 

relação a determinada política.  Destarte,  

as policy images são idéias que sustentam os arranjos institucionais, permitindo que o 

entendimento acerca da política seja comunicado de forma simples e direta entre os 

membros de uma comunidade, e contribuindo para a disseminação das questões, 

processo fundamental para a mudança rápida e o acesso de uma questão ao 

macrossistema (CAPELLA, 2006, p. 40).  
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 Nota-se que o processo de disputas e conflitos para o desenvolvimento da imagem de 

política envolve não somente os fatos empíricos e os apelos emotivos, mas também a sua 

mobilização para que as políticas cheguem ao contexto institucional apropriado. O contexto no 

qual essas decisões são tomadas é essencial para moldar seus resultados.  Assim, as arenas 

institucionais são cruciais para favorecer inércia ou mudança nas políticas (GOMIDE, 2008). 

O escopo deste trabalho se situa no nível do Governo Federal brasileiro, mas veremos como a 

interação em arenas internacionais e subnacionais também foram relevantes para que a agenda 

de política externa sofresse mudança. Isso está em consonância com outro componente da 

mudança política presente na TEP, que é a ideia de que ela se baseia, em partes, em um processo 

bottom-up que pode ocorrer tanto em subsistemas isolados, quanto passar por um processo de 

dispersão (efeito spill-over) para outros subsistemas associados, ou mesmo ser afetado por 

choques externos (BAUMGARTNER, JONES, MORTENSEN, 2017).  

A noção de que atores e ideias não atuam no vácuo, ou seja, que estes estão inseridos 

em contextos institucionais é fundamental para a análise em tela. Baumgartner, Jones e 

Mortensen (2017) afirmam que “each institutional venue has its own language, set of 

participants, and limitations, leading to evolving sets of strategies among those who would try 

to affect the agenda setting process” (2017, p.63). Considerar características das estruturas 

institucionais (policy venues) pelas quais circulam atores e ideias é fundamental para entender 

de que forma se relacionam as agendas de política externa e de combate à fome e à pobreza e 

de que forma essas três variáveis - atores, ideias e instituições - impactaram esse processo.  

  Ademais, ao falar sobre comunidades políticas, nos termos de Kingdon, e comunidades 

de especialistas, nos termos de Baumgartner e Jones, não se pode desconsiderar o papel das 

comunidades epistêmicas. Haas (1992) cunhou esse termo para tratar dos processos e atores 

envolvidos na coordenação de políticas internacionais. Essas comunidades são formadas por 

profissionais de competência reconhecida num certo campo, compartilhando crenças e práticas 

nesse sentido (MENICUCCI, 2018). De acordo com o autor, “what bonds members of an 

epistemic community is their shared belief or faith in the verity and the applicability of 

particular forms of knowledge or specific truths” (HAAS, 1992, p. 3).  Considerando a 

perspectiva colocada por Trevas (2019), de que a formulação da política externa de Lula está 

interligada com a formação internacional dos atores do PT, bem como com o contato com ideias 

internacionais, pensar no envolvimento desses atores com comunidades epistêmicas e o 

impacto dessas comunidades na agenda dos governos Lula, pode colaborar com o mapeamento 

de ideias que influenciaram articulação entre as agendas de política externa e de combate à 

fome e à pobreza. 
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 Considerando os três principais modelos de análise de políticas públicas que se 

concentram na formulação da agenda, além dos trabalhos de Kingdon e Baumgartner e Jones, 

temos também o Modelo das Coalizões de Defesa, proposto por Sabatier e Jenkins-Smith 

(1993). Barcelos (2012) apresenta-o como um modelo que 

enfatiza a organização e a ação coordenada de atores que compartilham crenças e 

valores. Além disso, presume que as áreas de política pública são compostas por 

“subsistemas” (policy subsystems), no interior dos quais as políticas são “gestadas”, a 

partir da negociação entre uma diversidade de atores dotados de algum tipo de 

especialização na área em que atuam. Para fins de análise, o ACF “agrega” esses 

atores em torno do conceito central de “coalizão de defesa” (advocacy coalition). Tais 

coalizões são construídas a partir de crenças (policy beliefs) compartilhadas pelos 

atores envolvidos, que desenvolvem ações coordenadas em busca de influenciar nos 

processos decisórios (BARCELOS, 2012, p.90). 
 

De fato, dos três modelos, este é o que parece trazer menos ferramentas analíticas 

oportunas para a proposta aqui desenvolvida. No entanto, existem dois pontos relevantes a 

serem colocados aqui. O primeiro é a importância do sistema de crenças dentro do processo de 

produção de política. O modelo de coalizão de defesa entende que as políticas públicas são 

traduções dos sistemas de crença de seus formuladores (JENKINS-SMITH; NOHRSTEDT, 

WEIBLE; INGOLD, 2017). Esse sistema é composto por valores, ideias, objetivos políticos, 

percepções sobre problemas políticos e pressupostos causais, e, dentro das coalizões, é o 

sistema de crenças que une seus componentes (VICENTE; CALMON, 2011). Mais uma vez, a 

não racionalidade dos atores faz com que suas crenças sejam parte integrante da tomada de 

decisão.   

No caso da articulação de agendas e das mudanças na agenda de política externa dos 

governos Lula, o núcleo duro dos seus formuladores não configurou em si uma coalizão de 

defesa de acordo com os termos de Sabatier e Jenkins-Smith8 (1993) e, por isso, a utilização do 

conceito de sistema de crenças é feita aqui como alegoria analítica para coordenar a relação 

entre atores, ideias e arranjos institucionais. Compreende-se o sistema de crença como repartido 

da seguinte forma:  

“núcleo duro (deep core) – axiomas normativos e ontológicos fundamentais; núcleo 

político (policy core) – posições mais importantes sobre a política pública, 

concernentes às estratégias básicas, às opções programáticas e à teoria de ação para 

se atingir os valores do deep core no âmbito do subsistema; aspectos instrumentais 

(secondary aspects) – decisões instrumentais, as medidas e as informações necessárias 

para implementar o policy core” (VICENTE; CALMON, 2011, p.7, grifo nosso). 

 
8 Para os autores, essas coalizões são formadas por atores e instituições (públicas e privadas) em todos os níveis 

de governo, os quais buscam manipular regras, orçamentos e burocracias com o fim de atingir seus objetivos ao 

longo do tempo, a partir de um conjunto de crenças básicas que compartilham - como objetivos políticos, 

percepções causais, conhecimentos e interesses comuns (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993; VICENTE; 

CALMON, 2011) 
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O núcleo duro engloba paradigmas, crenças e valores em um nível mais abstrato e 

subjetivo. Já o núcleo político representa as estratégias criadas para ação dentro de um 

determinado contexto. Por fim, os aspectos instrumentais são as ações secundárias específicas, 

os instrumentos mobilizados concretamente nas políticas públicas. Essa classificação será 

crucial para sistematizar a articulação estratégica entre as agendas e seus pontos de contato.  

Enfim, há um segundo aspecto da visão de Sabatier e Jenkins-Smith que auxilia a 

construção da “caixa de ferramentas” analítica aqui proposta. O modelo de Coalizões de Defesa 

propõe uma estrutura teórica que permite a construção de lentes customizadas para os casos os 

quais se intenta analisar, como um modelo que serve de suporte para diversos focos teóricos. 

Considera-se assim que “a framework provides a common vocabulary to help analysts 

communicate across disciplines, from different substantive policy areas, and from different 

parts of the world.” (JENKINS-SMITH; NOHRSTEDT, WEIBLE; INGOLD, 2017, p.138). 

Entende-se que os frameworks são componentes estáveis, plataformas de pesquisa; e as teorias, 

os testes empíricos e componentes criativos da análise.  

A construção do arcabouço teórico inclui também os estudos a respeito da difusão 

internacional de políticas públicas, de forma a entender melhor o processo pelo qual passaram 

as políticas sociais do MDS e que, de modo geral, permitiu a configuração de uma plataforma 

de exportação de políticas sociais no período estudado. Os estudos sobre difusão, circulação e 

transferência de políticas públicas vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, e suas 

fronteiras vêm se expandindo, em especial no contexto latino americano (PORTO DE 

OLIVEIRA; PAL, 2017; PORTO DE OLIVEIRA et al, 2020). São inúmeras as abordagens 

desenvolvidas para tratar deste fenômeno, já que o processo de difusão de políticas públicas 

envolve diversos mecanismos9 que atuam em um canal de troca de aprendizados no meio 

internacional e que contribui para o movimento dessas políticas a nível mundial. A definição 

conceitual sobre o processo de difusão de políticas também é plural, partindo da compreensão 

pioneira sobre um “(...) processo segundo o qual conhecimento (acerca das políticas públicas), 

arranjos administrativos, instituições etc., em um tempo ou lugar, são usados no 

desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos e instituições em outro tempo e lugar” 

(DOLOWITZ e MARSH apud FARAH, 2008, p. 112), até um olhar mais atualizado, e aqui 

adotado, no qual entende que esse processo 

 
9 Coelho (2016) afirma que a literatura sobre difusão de políticas públicas explora mecanismos clássicos como 

competição política, aprendizado, coerção e emulação, e que, o campo de análise vem testando novos mecanismos 

como o papel dos empreendedores das comunidades epistêmicas, campanhas nacionais, por exemplo.   
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explica que a adoção de uma política pode ser influenciada por decisões anteriores 

sobre outras políticas. “As opções políticas em um país afetam as opções políticas de 

outros países, devido àquilo que causa a convergência de políticas” (Meseguer & 

Gilardi, 2009, p. 528). Essa perspectiva assume a completa independência dos atores, 

mas também entende como improvável que a convergência ocorrerá exclusivamente 

em decorrência da coordenação entre atores, por meio dos processos de cooperação 

internacional ou por pressões de agentes mais poderosos. Em outras palavras, o 

conceito de difusão discute a ideia da interdependência entre os países ao longo do 

tempo ou como um ator central que age como um transmissor. Países não agiriam de 

maneira completamente independente, mas também não o fariam de maneira 

coordenada. O processo de difusão relaciona-se então a uma interdependência 

descoordenada (Elkins & Simmons, 2005) (PORTO DE OLIVEIRA et al, 2020, 

p.22).  
 

O processo de difusão internacional de políticas públicas vai além da “exportação” de 

uma política de um país para outro, e seu estudo possui um caráter multidisciplinar e 

multifacetado. Na literatura, são utilizados diferentes termos para se referir a este processo, de 

acordo com os níveis de envolvimento de atores e instituições nacionais e internacionais. 

Assim, são encontrados estudos sobre transferência, circulação e difusão de políticas, sendo 

que “policy transfer deals with rather restricted processes involving a few political units and 

their interactions, while policy diffusion is seen as a process that encompass several states, 

eventually from distinct continents. Policy circulation is a term that has been employed to frame 

rather diffuse and multidirectional processes” (PORTO DE OLIVEIRA. FARIA, 2017, p.17). 

O presente trabalho não tem a pretensão de analisar de que forma se deu o processo 

multidirecional de difusão das políticas sociais de maneira a categorizá-la dentro de uma destas 

definições e, por isso, o termo difusão será utilizado de forma a circunscrever processos de 

transferência, circulação, difusão e aprendizagem (lesson drawing) que compõem essa área de 

estudo das Ciências Sociais (FARAH, 2008; FARIA, 2012; LEITE; PERES, 2013; PORTO DE 

OLIVEIRA, 2013; PORTO DE OLIVEIRA et al, 2020).   

Assim se compõe a “caixa de ferramentas” analíticas para o propósito aqui pretendido - 

sua base são os modelos de análise de política pública, sobretudo os de orientação pós-

positivista e cognitiva. De fato, o uso de conceitos como componentes criativos propicia um 

caminho transversal para compreensão dos fenômenos analisados. O Quadro 2, a seguir, 

esquematiza as categorias analíticas apresentadas nesta seção e que serão mobilizadas no 

decorrer do trabalho 
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Quadro 2 - Categorias analíticas sobre o processo de política 

 Categoria analítica Como será mobilizada? 

Modelo dos 

Múltiplos Fluxos - 

John Kingdon 

(2003) 

Comunidade de política 

De forma a compreender o papel de 

determinados grupos de atores no 

processo de formulação da PEB (corpo 

diplomático) e no desenho das políticas 

sociais que ganharam destaque durante 

os governos petistas (segurança 

alimentar; transferência de renda) 

Empreendedor de política 

Para compreensão do papel de alguns 

atores individuais nos processos de 

articulação de agendas, como no caso 

de MAG; também como base 

conceitual para entender o papel dos 

embaixadores de políticas ao discutir a 

difusão internacional das políticas 

sociais brasileiras 

Janela de oportunidade 

Categoria analítica importante para a 

discussão conjuntural que permitiu que 

mudanças na agenda de política externa 

ocorressem a partir da eleição do 

presidente Lula em 2002. 

Tipos de agenda 

Foco da análise sobre a formulação da 

agenda de política externa, centrada em 

núcleo duro de atores que em vias de 

fato tornaram concretas ideias sobre 

esta política pública 

Teoria do 

Equilíbrio 

Pontuado -Frank 

Baumgartner e 

Bryan Jones 

(1991;1993) 

Imagem de política (policy 

images) 

Discussão sobre mudanças na agenda 

de política externa e sobre o 

funcionamento da dinâmica de 

barganhas e interesses dentro do 

Itamaraty (como subsistema de 

política) 

Monopólio de política 

Discussão sobre mudanças na agenda 

de política externa e sobre o 

funcionamento da dinâmica de 

barganhas e interesses dentro do 

Itamaraty (como subsistema de 

política) 
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Arenas institucionais 

(policy venues) 

Estruturas pela qual circulam atores, 

ideias e instrumentos políticos, cujas 

características determinam a interação 

dos mesmos, bem como o processo de 

política. 

Paul Sabatier e 

Hank Jenkins-

Smith (1993) 

Sistema de crenças 

Alegoria analítica para coordenar a 

relação entre atores, ideias e arranjos 

institucionais; o sistema de crenças é 

tido aqui como o conjunto de ideias, 

valores, crenças, estratégias e 

instrumentos políticos no processo de 

política 

Peter Haas (1992) Comunidades epistêmicas 

Origem de alguns dos atores chave no 

processo de política aqui analisado, em 

especial daquelas relacionadas ao 

combate à fome e à pobreza; tais atores 

eram especialistas reconhecidos, 

membros de comunidades 

internacionais que compartilham ideias 

e crenças a respeito de um determinado 

tema. 

Dolowitz e Marsh 

(1996)/ Porto de 

Oliveira et al (2020) 

Difusão de políticas 

públicas 

Processo multidirecional de troca de 

conhecimento sobre o processo de 

política no meio internacional que 

corroborou para a configuração do 

Brasil como uma plataforma de 

exportação de políticas sociais, e 

influenciou na construção institucional 

da área internacional do MDS. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. A AGENDA DE POLÍTICA EXTERNA DOS GOVERNOS LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA (2003-2010)  

 

Para discutir a formação da agenda de política externa dos governos Lula da Silva é 

necessário fazer uma contextualização breve sobre alguns fatores chave que auxiliam na sua 

compreensão. Em primeiro lugar, estão algumas características da condução histórica da PEB, 

em especial no decorrer do século XX10. Alguns elementos dessa política já foram abordados 

no capítulo anterior: é bastante institucionalizada, marcada pela continuidade e pelo 

incrementalismo, sua burocracia possui alto grau de especialização, hierarquia e coesão, e sofre 

poucas interferências do Poder Legislativo (CHEIBUB, 1895; FIGUEIRA, 2010; OLIVEIRA, 

2003; OLIVEIRA, H., 2005; FARIA; LOPES; CASARÕES, 2013). Durante o século passado, 

o relativo insulamento e autonomia do Itamaraty foi garantido por conta das características 

institucionais do Governo Federal, da existência de mecanismos que garantiram certa 

estabilidade, e do alto nível de discricionariedade11 da burocracia estatal envolvida no processo 

de produção da política externa.   

De maneira recorrente, são citadas na literatura como ideias centrais que caracterizam a 

atuação internacional do Brasil os princípios do pacifismo, da autodeterminação, da não 

intervenção e da igualdade soberana das nações (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003; 

SARAIVA, 2011; LAFER, 2014). O que se observa é que, no decorrer do tempo, foram se 

formando certos paradigmas de política externa, que se perpetuaram na sua formulação. Os dois 

principais paradigmas identificados são a compreensão dessa política como instrumento 

primordial para o desenvolvimento econômico do país e a aspiração pela autonomia decisória 

dentro do Sistema Internacional (CERVO, 2003; OLIVEIRA, H., 2005, PINHEIRO, 2000). 

Neste sentido, há também uma oscilação na condução dos interesses nacionais no meio externo, 

entre o americanismo e o globalismo, ou seja, entre o alinhamento ideológico ou pragmático 

 
10 A nomeação do Barão de Rio Branco para o cargo de Ministro das Relações Exteriores em 1902 é considerada 

como marco na PEB, simbolizando uma mudança nas relações exteriores do país, bem como uma virada na 

formação do corpo diplomático por conta de mudanças estruturais na administração do MRE. As premissas de sua 

gestão seguiram predominantes na execução dessa política no decorrer do século passado e, de fato, influenciam 

a política externa do país até hoje. Rio Branco reconheceu a crescente importância dos Estados Unidos no cenário 

internacional, e suas principais metas - a consolidação das fronteiras e inserção bilateral no meio externo - 

representam os primeiros sinais do estabelecimento dos paradigmas da autonomia internacional e da busca pelo 

desenvolvimento econômico na política externa brasileira. (OLIVEIRA, H., 2005; CHEIBUB,1985).  
11 Jakobsen (2016) pondera que, considerando que a burocracia estatal - nesse caso, o corpo diplomático -, fornece 

as informações que alimentam o processo de tomada de decisões de política externa no alto escalão do executivo 

federal, é importante considerar a visão weberiana de que a burocracia é uma classe criada para garantir que o 

Estado não fosse “sequestrado” pelos governantes, mas que acaba ganhando o poder de agir à revelia dos interesses 

políticos democraticamente priorizados, já que dominam as “regras do jogo”. 
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com os Estados Unidos e a busca pela diversificação de parcerias (PINHEIRO, 2000).  

Constata-se que o Brasil, apesar de suas grandes proporções territoriais, cultivou um estilo de 

atuação moderado, que o manteve à margem dos grandes focos de tensão internacional - sem, 

no entanto, se ausentar das discussões nas arenas institucionais mundiais (LAFER, 2014).  

Esses aspectos podem ser bem observados na política externa dos governos FHC (1995-

2002), antecessor de Lula e com o qual se fazem as contraposições mais diretas a respeito das 

mudanças na PEB no período analisado. Ainda inserido na realidade do processo de 

redemocratização do país, e dentro do contexto pós-Guerra Fria, a ação internacional brasileira 

naquela época voltava-se para o restabelecimento da credibilidade do país no Sistema 

Internacional. Para tanto, buscou-se adotar medidas que auxiliassem a sua estabilização, como 

a adoção de regimes internacionais e negociações em organizações financeiras, a partir da noção 

de que “ao aderir, o Brasil estaria garantindo um marco legal internacional para a busca da 

concretização dos seus interesses nacionais” (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003, p.34). 

Essas medidas foram operacionalizadas, majoritariamente, pela adesão das premissas 

neoliberais do Consenso de Washington12 (ALMEIDA, 2004; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; 

BERRINGER, 2014). De maneira geral, o governo FHC se propôs a manter bom 

relacionamento com os países desenvolvidos, sem, no entanto, se envolver ou se posicionar 

firmemente no contexto internacional instável no qual estava inserido. Com os países do Sul, 

evitou assumir um papel de articulação institucional, apesar do diálogo contínuo e do 

envolvimento em questões importantes, como o contencioso farmacêutico na Organização 

Mundial de Comércio (OMC) e os primeiros movimentos para a formação do Fórum de Diálogo 

Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) (ALMEIDA, 2004; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007).  

A política externa deste governo seguiu com perfil moderado e cauteloso, apoiado na 

estratégia de “autonomia pela participação”, numa postura mais proativa em relação a estratégia 

reativa adotada até o governo José Sarney (1985-1990), de “autonomia pela distância”1314 

(VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007). Essa estratégia 

se fundamenta na “adesão aos regimes internacionais, inclusive os de cunho liberal, sem a perda 

 
12 O Consenso de Washington consistia em políticas econômicas recomendadas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para acelerar o desenvolvimento, principalmente de países subdesenvolvidos. O receituário 

era composto por regras que visavam liberalizar, privatizar e descentralizar tais políticas de Estado. As 

privatizações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da mineradora Vale do Rio Doce e da companhia 

telefônica Telebrás são exemplos da ação governamental brasileira fomentada pelo Consenso na década de 1990. 
13 A ideia de autonomia pela distância e autonomia pela participação, ou integração, foi apresentada inicialmente 

por Gelson Fonseca Jr, em sua obra “A legitimidade e outras questões internacionais”, de 1998.  
14 Pinheiro e Lima (2018) discutem os limites do uso do conceito de autonomia na literatura sobre política externa, 

observando que, no decorrer da segunda metade do século XX, o termo passou de uma categoria analítica sobre 

esta política para uma posição permanente das suas diretrizes. 
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da capacidade de gestão da política externa; nesse caso, o objetivo seria influenciar a própria 

formulação dos princípios e das regras que regem o sistema internacional” (VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007, p.283). Com efeito, a gestão FHC buscava colaborar com iniciativas de 

órgãos internacionais sem, no entanto, assumir um papel que resultasse em responsabilidades e 

riscos, posição essa que seguia a tradição da presença diplomática do país no meio externo.  

A administração FHC foi responsável por inaugurar no Brasil a prática da diplomacia 

presidencial. Também conhecida como diplomacia de cúpula ou de mandatários, refere-se à 

“condução pessoal de assuntos de política externa, fora da mera rotina ou das atribuições ex 

officio, pelo presidente, ou, no caso de um regime parlamentarista, pelo chefe de estado e/ou 

pelo chefe de governo” (DANESE, 2017, p.67). Esta prática está diretamente ligada a dois 

fatores: o apoio do discurso diplomático e a habilidade do presidente na condução dos assuntos 

internacionais (RIBAS; FARIA, 2011; DANESE, 2017). Neste caso, além de sua carreira 

acadêmica reconhecida internacionalmente, Fernando Henrique já havia atuado como Ministro 

das Relações Exteriores por um breve período no governo Itamar Franco (1992-1995). A 

iniciativa de uma atuação mais direta do presidente era tida como ajustada com a diplomacia 

moderna (LAMPREIA apud DANESE, 2017) e com “a visão arquitetônica da política externa 

diante dos desafios do século XXI” (LAFER, 2014, p.119).  

Em seu mandato, FHC realizou 115 visitas a 39 países, a maior parte deles concentrados 

na América do Sul e Europa (RIBAS; FARIA, 2011). Esse aspecto do seu governo chamou a 

atenção da imprensa e da mídia, tornando-se assunto de opinião pública. A diplomacia 

presidencial também foi um instrumento bastante utilizado nos governos Lula da Silva, de 

maneira até mesmo mais acentuada, e suas características bem como a percepção da opinião 

pública serão mais exploradas à frente. Contudo, é interessante começar a refletir que “se a 

diplomacia presidencial é um instrumento para a consecução do projeto político dos 

mandatários que tem uma face internacional e outra doméstica, o seu exercício e eficácia, 

contudo, não deixam de depender, em alguma medida, tanto das opções estratégicas como dos 

atributos pessoais do chefe de governo, de seu gosto e vocação” (RIBAS; FARIA, 2011, p.9). 

A discussão sobre as mudanças na política externa em Lula permeia as principais 

análises sobre esta política na literatura. Para Cason e Power (2009), a pluralização dos atores 

de política externa e a “presidencialização” da execução da mesma são fatores determinantes 

para as mudanças nesse período. Berringer (2014), utilizando o conceito de bloco no poder, 

atribui essas mudanças aos interesses da burguesia nacional frente ao capital imperialista, que 

se alinhavam ao plano político neodesenvolvimentista dos governos Lula. Para Jakobsen 

(2016), é a experiência partidária prévia e a agenda do Partido dos Trabalhadores (PT) que 
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suscitaram tais mudanças. Vigevani e Cepaluni (2007) avaliam que mudanças programáticas e 

estratégicas foram as principais alterações nos dois mandatos de Lula. Efetivamente, essa 

dissertação se respalda em todas essas fontes para captar os elementos de mudança dessa 

política.  

Contudo, um dos pressupostos aqui analisados é a noção de que as mudanças na agenda 

de política externa podem ser observadas tanto para fora quanto para dentro. Isto é, que há uma 

penetração dessa agenda internacional em outros níveis institucionais do Governo Federal, em 

especial em outras pastas ministeriais. De forma a discutir essa ideia, o presente capítulo se 

organiza em três seções, nas quais serão destacados os elementos de mudança, os atores 

principais ligados a esse processo de articulação entre agendas, quais as principais ideias, 

valores, crenças, estratégias e instrumentos políticos que parecem ter orientado essas ações e as 

instituições pelas quais esses circularam. Logo, a primeira seção se concentra na apresentação 

da política externa dos governos Lula, indicando suas principais características, acontecimentos 

e posturas adotadas nesse período. Na segunda seção, serão destacados os papéis dos principais 

atores envolvidos na sua formulação, assim como será feita uma análise sobre a formação da 

agenda de política externa, de acordo com as lentes apresentadas no capítulo anterior. Por fim, 

a terceira seção apresentará esse “espalhamento” da agenda internacional para outros níveis do 

governo. Traçar esse caminho institucional será fundamental para compreender a atuação 

internacional do MDS no capítulo subsequente. 

 

3.1 A política “ativa e altiva” 

 

De maneira geral, a literatura que trata sobre a política externa dos governos Lula 

converge com relação à sua principal característica: o multilateralismo. Essa prática está ligada 

ao intuito de “penetrar a ação das estruturas hegemônicas do capitalismo de modo a ser parte 

do jogo de reciprocidades internacionais, do comando e dos benefícios” (CERVO, 2008, p. 

103). As coalizões formadas dentro de arenas internacionais multilaterais - em especial aquelas 

com outros países do Sul15 - foram o principal meio pelo qual se articulava a política externa 

para chegar a seus objetivos.  

 
15 Naquele contexto, bem como no presente trabalho, a concepção de países do “Sul” circunscreve duas noções: 

“um Sul retórico, próximo, voltado à correção de desigualdades e assimetrias, composto principalmente por países 

da América Latina, Caribe e África e mais ligado à personalidade histórica de Lula da Silva, do PT e de assessores 

como Guimarães e Garcia; e um Sul pragmático, global, voltados aos interesses econômicos e de reforma, que 

inclui os países emergentes que também anseiam uma maior participação na atual ordem internacional e é mais 

voltado à tradição universalista brasileira” (ARAÚJO, 2013, p.97 apud MARTINELLI, 2018, p.94) 
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Em contraponto com a estratégia de inserção internacional da “autonomia pela 

participação” empregada durante os governos FHC, a política externa do governo Lula seguiu 

um plano de “autonomia pela diversificação”, ou seja, de  

adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de alianças Sul-Sul, 

inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tradicionais (China, Ásia-

Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio etc.), pois acredita-se que eles 

reduzem as assimetrias nas relações externas com países mais poderosos e aumentam 

a capacidade negociadora nacional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p.283). 

 

Essa estratégia tinha em vista não somente atuar no meio internacional através da 

adoção de regimes ou da participação em organizações, mas também propondo a criação de 

coalizões dentro dos organismos internacionais, assim como a formação de novos blocos e 

alianças, priorizando essas arenas institucionais para o contato com outros países e para 

perseguir os objetivos principais da PEB naquele momento. O fim do sistema bipolar e a 

possibilidade de uma divisão multipolar de poder inspiraram essa postura mais assertiva, e as 

alianças Sul-Sul ajudavam a fortalecer a posição negociadora do país e seu soft power naquele 

cenário, através de uma política “ativa e altiva”, nas palavras do então Ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim (JAKOBSEN, 2016; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; ALMEIDA, 

2004).  

 Na Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, o Brasil empenhou-se para 

conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança, o que levou à articulação com 

países como o Japão, a Alemanha e a Índia (cuja reivindicação em comum os levou a formar o 

G-4), da mesma forma que incentivou o protagonismo do país na Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), a partir de 2004. (AMORIM, 2013; FREIXO et 

al, 2011; JAKOBSEN, 2016). As ações na ONU sinalizavam a intenção do Brasil em atuar 

mais efetivamente em assuntos antes supostamente reservados às grandes potências.  

 No Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil adotou um discurso crítico sobre as 

práticas da instituição, principalmente em relação às políticas de austeridade, ao poder de veto 

dos países, da distribuição de acordo com as cotas e dos termos e condicionalidades impostas 

aos países que recorrem ao órgão por conta da dívida externa (BERRINGER, 2014). Na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil foi articulador ativo na formação do G-20 

e liderou o posicionamento dos países do Sul dentro da Rodada de Doha, na defesa dos 

interesses agrícolas, por meio de alianças que também deram frutos nos contenciosos do 

algodão, contra os Estados Unidos, e do açúcar, contra a União Europeia (OLIVEIRA, M., 

2005; AMORIM, 2013).  
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As relações no âmbito comercial também favoreceram a formação de blocos 

importantes com potências emergentes, especialmente com a Índia, Rússia, China e África do 

Sul. Nesse sentido, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) foi constituído, já 

em 2003, como um desdobramento das alianças formadas durante o contencioso das patentes 

na OMC, ocorrido ainda nos governos FHC (OLIVEIRA, M.F., 2005). Mais para a frente, após 

a crise de 2008, formou-se também o BRICS16 – acrônimo utilizado para se referir a essas cinco 

grandes potências em desenvolvimento. A agenda desse agrupamento girava em torno da 

incorporação das demandas econômicas desses países nas instituições financeiras e fóruns 

internacionais, como a OMC, o FMI e o Banco Mundial. Posteriormente, durante os governos 

Dilma Rousseff (2011-2016), a articulação dos BRICS deu um salto, tanto institucional quanto 

político-econômico, com destaque à criação do Novo Banco de Desenvolvimento (KOCHER, 

2011; FERNANDES; CARDOSO, 2015; ALBANUS, 2015). Iniciativas como essas visavam 

parcerias com outras economias em desenvolvimento que também buscavam maior 

proeminência no cenário mundial em assuntos específicos, ou seja, sem almejar um 

alinhamento completo de intenções. 

Inserido nessa perspectiva de aproximação ao eixo Sul-Sul, o Brasil buscou ampliar as 

relações com países asiáticos, árabes e africanos. Com estes últimos, a intenção era fugir da 

postura assistencialista, apostando em relações de cooperação Sul-Sul e em uma aproximação 

comercial, com investimentos e até mesmo instalação de empresas transnacionais brasileiras 

em países da África17. Buscou-se uma aproximação com bases no vínculo histórico-cultural 

entre esses países, especialmente com aqueles da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 

a CPLP (BERRINGER, 2014; SOMBRA SARAIVA, 2011, VISENTINI, 2010). Observam-se 

dois aspectos:  

de um lado, a cooperação sul-sul (a aproximação e as políticas de solidariedade e de 

combate à pobreza extrema), e de outro, a expansão das exportações e o aumento da 

instalação de empresas brasileiras transnacionais. No que se refere à política de 

cooperação, destacam-se as seguintes iniciativas: a busca em ressaltar os laços 

históricos, culturais e econômicos existente entre Brasil e África via fortalecimento 

da Comunidade de Língua Portuguesa (CLP) e da Zona de Cooperação e Paz do 

Atlântico Sul; o perdão concedido às dívidas externas de países africanos para com o 

Brasil; o apoio ao desenvolvimento local; e a criação da Universidade de Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) (BERRINGER, 2014, p.152).  

 
16 O termo BRIC foi criado pelo economista Jim O’Neill, em sua previsão sobre o destaque econômico que Brasil, 

Rússia, China e Índia no decorrer do século XXI. A inclusão da África do Sul no bloco ocorreu apenas em 2011, 

durante a 3ª reunião de cúpula dos BRICs, realizada em Sanya, na China. (JAKOBSEN, 2016; FERNANDES; 

CARDOSO, 2015) 
17 Além do crescimento nas exportações para países africanos, houve uma expansão na presença de empresas 

brasileiras atuando no continente, com destaque à presença da Vale, da Petrobrás e da Odebrecht. Essas empresas 

expandiram sua presença com instalações e projetos na África do Sul, Angola, Guiné, Líbia, Moçambique, Nigéria, 

República Democrática do Congo, Senegal e Tanzânia (VISENTINI, 2010) 
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As relações com o mundo árabe, ainda mais no pós 11 de setembro de 2001, colocaram 

o Brasil muitas vezes na situação de mediador de conflitos, principalmente durante a crise EUA-

Irã em 2009. Um passo importante para a aproximação com esses países, além de visitas e 

acordos bilaterais, foi a realização da Primeira Cúpula América do Sul-Países Árabes (CASPA), 

já em 2005, na capital federal (GONÇALVEZ, 2011; JAKOBSEN, 2016; BERRINGER, 2014). 

Entre os países asiáticos, as relações com a China merecem destaque. Além da aproximação 

por meio das relações multilaterais e formação de coalizões Sul-Sul, a China se tornou uma 

parceria estratégica para o Brasil, tanto para os objetivos nas arenas internacionais, quanto 

economicamente, já que em 2009, o país se tornou nosso principal parceiro comercial, posição 

antes ocupada pelos Estados Unidos (BERRINGER, 2014).  

Um instrumento significativo nas relações do Brasil com outros países em 

desenvolvimento foi a cooperação Sul-Sul, sendo muitas vezes o cerne das ações bilaterais e 

multilaterais executadas pelo país. Nesse período  

a cooperação provida pelo Brasil, por seu turno, fortemente inclinada para a 

transferência, sem contrapartida, de recursos e tecnologias voltadas para o 

desenvolvimento social, procurou se pautar por um maior grau de institucionalidade, 

inclusive buscando a triangulação com outros países e organizações internacionais, o 

que não apenas lhe confere mais eficácia e legitimidade, mas também maior 

visibilidade internacional (FARIA, 2012, p.366). 

 

A condução dessas parcerias está ligada a um número de princípios, muito mais do que 

à posição geográfica dos países. Os acordos de cooperação Sul-Sul eram feitos por demanda 

(demand-driven), ou seja, o país interessado em receber algum tipo de conhecimento ou 

tecnologia fazia o primeiro contato. A relação estabelecida é horizontal, sem condicionalidades, 

respeitando a soberania e a não intervenção nos assuntos domésticos, com o intuito de gerar 

uma apropriação do projeto compartilhado - além dessa modalidade apresentar um custo mais 

baixo do que outros tipos de cooperação, como a Norte-Sul (ARRUDA; TEBALDI; OSÓRIO, 

2017). A cooperação Sul-Sul se tornou um instrumento recorrente nas relações internacionais 

do Brasil neste período e é um aspecto fundamental para se compreender a atuação internacional 

de ministérios mais adiante, já que esses projetos eram executados a partir destes princípios 

firmados na agenda de política externa, através da conexão direta entre os países solicitantes e 

as pastas ministeriais responsáveis pelo tema em questão.  

O eixo de atuação que aparece como prioridade na agenda de política externa do Brasil 

desse período foi a atuação a nível regional. A América Latina, particularmente a América do 

Sul, era a via pela qual o Brasil procurava se projetar na sua busca pela posição de liderança, 
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dentro da nova postura adotada pelo governo Lula (SARAIVA, 2011; VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007). De acordo com Faria (2012), “a grande prioridade seria construir uma 

‘América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e de 

justiça social’” (2012, p.345). A integração regional e a visão estratégica sobre o papel da 

América do Sul no tabuleiro mundial foram primordiais para a PEB naquele momento. Nesse 

sentido, pode-se destacar o fortalecimento político18 do Mercosul (Mercado Comum do Sul) e 

a formação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), que posteriormente veio a se 

transformar na União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), em 2008. Empenhou-se um 

relacionamento proveitoso com a Comunidade Andina (CAN) e com a Comunidade de Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), e manteve-se a relação bilateral com a Argentina 

no cerne das parcerias chave no meio externo (BERRINGER, 2014; SARAIVA, 2011; 

VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; JAKOBSEN, 2016; MARIANO, 2017). 

As relações bilaterais com os países do Cone Sul impulsionaram a formação de alianças 

intracontinentais e o fortalecimento da integração, auxiliando na visualização de uma agenda 

conjunta para a região. Isso se deu, em parte, pela aproximação com os “novos governos eleitos, 

em especial com aqueles que se colocavam no campo político crítico ao neoliberalismo 

ortodoxo” (BERRINGER, 2014, p.148). Esses governos faziam parte da chamada Onda Rosa, 

ou da guinada à esquerda, que foi a chegada de partidos de esquerda, e também de uma elite 

política reformista, aos cargos máximos do executivo nos países latino-americanos (PASE; 

MELO, 2017; SILVA, 2018; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2015). Esse fenômeno se iniciou em 

1999, com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela e Ricardo Lagos no Chile, em 2000. Nos 

anos que se sucederam, a Onda Rosa se estendeu à Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, 

Equador, Nicarágua, Paraguai e El Salvador.   

Essa aproximação com países do Sul, no entanto, não significou a extinção ou desprezo 

das parcerias com países do Norte, em especial com os Estados Unidos e a União Europeia. 

Esta última era vista como uma parceria importante para o desenvolvimento regional, 

principalmente pelas vantagens na relação entre o bloco europeu e o Mercosul. Contudo, a 

relação com a UE também foi marcada por divergências: no âmbito das relações inter-regionais, 

as negociações do Acordo Mercosul-União Europeia não avançaram muito nesse período e, na 

 
18 Já em 2004, na Cúpula de Ouro Preto, identifica-se compromissos firmados de maneira a aumentar a 

institucionalização do Mercosul e buscar a redução de assimetrias entre os países membros do bloco, como a 

criação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM), o Parlamento do Mercosul (Parlasul), as 

Cúpulas Sociais do Mercosul (BERRINGER, 2014) 
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OMC, houve embates com esse bloco nos contenciosos do frango e do açúcar (BERRINGER, 

2014). No que diz respeito à relação com os Estados Unidos, como observa Almeida (2004), 

seguia-se um princípio de reciprocidade e de amizade, apesar do Brasil não aderir às iniciativas 

daquele país automaticamente. Sendo alguns dos princípios da política externa da gestão Lula 

o respeito pela soberania e igualdade de todos os países, em muitas ocasiões o Brasil se opôs a 

iniciativas e projetos norte-americanos no meio internacional sem, contudo, ferir o bom 

relacionamento existente (ALMEIDA, 2004; AMORIM, 2013). Pode-se apontar como alguns 

pontos de tensão nessa relação as negociações da ALCA, a crise na Venezuela, a invasão ao 

Iraque, os embates na OMC, a questão energética (tanto a respeito do etanol quanto sobre a 

exploração da camada pré-sal) e a questão nuclear envolvendo Turquia e Irã (2009/2010) 

(AMORIM,2013; BERRINGER, 2014). 

Um último aspecto de destaque sobre a PEB durante os governos Lula é a defesa da 

agenda social no meio internacional, como principal meio para mitigar a fome, o 

subdesenvolvimento e as guerras.  Logo que foi eleito, Lula deixou claro que a prioridade de 

seu governo seria o combate à desigualdade, em especial à fome e à pobreza (FARIA, 2012; 

FARIA; PARADIS, 2013). Em seus primeiros discursos como presidente eleito - na ONU, no 

Fórum Econômico Mundial e no III Fórum Social Mundial -, Lula já deixava claro que “não 

era mais possível a manutenção de uma ordem econômica que permitisse que crianças fossem 

dormir com fome” (FARIA, 2012, p. 347). Com isso, se explicitava uma estratégia de 

desenvolvimento cujo eixo principal era o fortalecimento das políticas sociais. Somados ao 

princípio clássico da diplomacia brasileira de não intervenção, promulgava-se como princípio 

norteador da política externa a não indiferença (FARIA, 2012, AMORIM, 2013; JAKOBSEN, 

2016). 

É importante ressaltar que o contexto internacional também era oportuno para tal 

posicionamento do presidente, já que o combate à fome e à pobreza - e à desigualdade em geral 

- estava em voga nesta agenda, especialmente nos países da América Latina, que sofriam as 

consequências da adoção em larga escala das premissas neoliberais durante as décadas de 1980 

e 1990. Organismos internacionais incentivavam iniciativas para constituir nesses países uma 

rede de proteção social que incidisse diretamente sobre a pobreza, no qual o Estado 

desempenhava o papel de fornecedor de auxílios não contributivos (UGÁ, 2004 LEITE; 

PERES, 2013; ESPÍNOLA; ZIMMERMANN, 2018). Em especial, destaca-se a ação do Banco 

Mundial, que desde a década de 1980 ganhara proeminência como formulador (e disseminador) 

de recomendações políticas para países subdesenvolvidos e cuja agenda, à época, passa a ter 

como eixo central o combate à pobreza (UGÁ, 2004; LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; 
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MAFRA, 2016; LEITE, MAFRA, PORTO DE OLIVEIRA, 2021).  Apesar do debate acerca 

da pobreza ser um tema recorrente dentro da instituição,  

(...)há um engajamento mais profundo que se desenvolve especialmente a partir dos 

anos 2000 em que a ideia de combate à pobreza se torna central nas estratégias de 

ação do Banco Mundial. Este processo é confluente à afirmação dos Objetivos do 

Milênio e ao Consenso de Monterrey. De acordo com Cling et al. (2011), surgiram 

três inovações na ação desta instituição, que foram colocadas no Documento 

Estratégico de Redução da Pobreza. A primeira consiste na retomada de diversas das 

políticas anteriores do Banco Mundial, apenas incluindo o tema da redução da 

pobreza. A segunda, diz respeito a um princípio de apropriação das políticas pelos 

países destinatários de ajuda para o combate à pobreza. A terceira se trata da 

necessidade de acompanhamento e avaliação das políticas nos países em 

desenvolvimento. Enquanto agência de desenvolvimento, a instituição iniciou um 

processo de reavaliação de seu papel apenas a partir dos anos 2000, o que influenciou 

diretamente na forma como a pauta do combate à pobreza passou a ser tratada no 

Brasil (LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 2016, p.10). 

 

Com esta apresentação breve sobre o que foi a política externa nos oito anos de governo 

Lula, observa-se que, embora a lógica de atuação da política externa não tenha se afastado dos 

paradigmas tradicionais da PEB, existem mudanças programáticas que fazem deste caso 

merecedor de destaque, em especial por conta de mudanças de ideias e estratégias para lidar 

com o contexto no qual o país estava inserido naquele momento (VIGEVANI; CEPALUNI, 

2007). Nesse sentido, considera-se que  

as rupturas na política externa brasileira entre 2003 e 2010 significaram, 

primordialmente, estabelecer novas perspectivas quanto ao alcance de políticas 

desenvolvidas anteriormente por meio de posições mais assertivas e até ousadas nos 

fóruns regionais e multilaterais, impulsionar as relações Sul – Sul, diversificar e 

ampliar as relações bilaterais, constituir coalizões internacionais no âmbito regional e 

plurilateral e oferecer projetos de cooperação para o desenvolvimento (JAKOBSEN, 

2016, p.23). 

 

A política externa sustentou seus eixos prioritários em alguns objetivos centrais: a 

redução das assimetrias de poder no Sistema Internacional; o fortalecimento das relações Sul-

Sul e da integração regional; a expansão dos temas sociais no debate internacional; e o aumento 

do poder de barganha do país, ampliando seu papel como player internacional. (ALMEIDA, 

2004; BERRINGER, 2014; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; SARAIVA, 2011; JAKOBSEN, 

2016).  

 

3.2 Atores e ideias - a construção da política e o papel de seus formuladores   

 

A análise da formação da agenda dessa política parte, então, da concepção kingdoniana 

sobre a centralidade dos atores no processo de produção de políticas (CAPELLA, 2006; 

KINGDON, 2003). Assim, essa seção tem como fio condutor o papel dos principais atores 
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envolvidos na formulação da agenda de política externa dos governos Lula, bem como as ideias 

que os influenciaram neste processo, com o intuito de compreender melhor os elementos que 

exprimem mudanças nessa agenda. Jakobsen (2016) indica que 

os atores principais da PEB e dos processos decisórios no Governo Lula foram em 

primeiro lugar, o próprio Presidente; em segundo lugar o Ministro Celso Amorim, o 

Secretário Geral Samuel Pinheiro Guimarães e outros diplomatas do MRE; em 

terceiro lugar o Assessor Especial para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio 

Garcia e, por fim, vários Ministros e Assessores para Assuntos Internacionais de 

outras pastas (JAKOBSEN, 2016, p.196). 

 

Considerando que o foco deste trabalho recai sobre mudanças na agenda decisional da 

política externa, optou-se por destacar o núcleo de atores que operavam diretamente essa 

agenda, os quais sejam, o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim; o Secretário-Geral 

do Itamaraty, Samuel Pinheiro de Guimarães; o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do 

Presidente da República, Marco Aurélio Garcia; e, finalmente, o próprio Presidente Lula. O 

enfoque no “núcleo duro do processo de formulação da política externa” (FONSECA, 2017, 

p.62) se dá ainda por conta da percepção de que a composição dessa agenda contou 

principalmente com atores advindos de dois grupos: do corpo diplomático do Itamaraty e do 

Partido dos Trabalhadores (PT).  

Esse recorte, porém, não desconsidera que esse período foi marcado também por um 

processo de pluralização dos atores envolvidos com a política externa. Essa pluralização, 

identificada por Cason e Power (2009), se iniciou já em meados dos anos 1990 e se aprofundou 

durante os governos Lula. A pluralização destes atores faz parte de um processo de mudanças 

pelo qual passou o MRE, causadas, em grande parte, pela intensificação da globalização e pela 

percepção sobre os benefícios da internacionalização por outros setores da sociedade. Assim, 

já a partir do governo FHC, o Itamaraty começou a abrir novos canais de contato com a 

sociedade, ao mesmo tempo em que se fortaleceram outros órgãos19 como arenas privilegiadas 

para discussões de pautas ligadas aos interesses da classe empresarial, do terceiro setor e da 

sociedade civil (CASON; POWER, 2009). O engajamento de novos atores permite considerar 

que seus interesses e demandas também permearam a agenda de política externa no decorrer do 

período aqui analisado, mas tal perspectiva foge ao escopo de análise deste trabalho.  

 Olhando para os atores aqui destacados, consideremos suas trajetórias e, 

principalmente, as ideias com as quais estavam envolvidos. A nomeação de Celso Amorim 

 
19 Cason e Power (2009) destacam o caso da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), cujo Conselho Executivo 

era composto por membros de seis ministérios, mas estava vinculada diretamente ao Ministério do 

Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), não ao MRE. Para os autores, essa composição 

reforça o fato de que a política comercial já não estava automaticamente submetida ao Itamaraty como era antes.  
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como Ministro das Relações Internacionais seguia a tradição de se escolher um diplomata de 

carreira para o cargo. Amorim já havia ocupado a posição de Chanceler durante o governo 

Itamar Franco (1993-1995), e sua trajetória dentro do serviço diplomático o colocou em contato 

direto com agendas centrais da PEB, como embaixador no Reino Unido, chefe da missão 

brasileira na ONU em Genebra e como parte das negociações do GATT - Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio, posteriormente substituído pela OMC (CASTRO; CASTRO, 2009; 

VIEIRA 2017). Com sua grande experiência, Amorim foi o principal executor da política 

externa de Lula, conduzindo o corpo diplomático ao mesmo tempo que servia quase como um 

“sistema de checks-and-balances” dentro do núcleo formulador aqui destacado (FONSECA, 

2017; BURGES, 2012). Ou seja, seu papel era também articular as diferentes visões e as ideias 

trazidas por seus companheiros de maneira a construir uma política eficiente e possível de ser 

implementada. De certa forma, “a mudança da estratégia de inserção internacional ocorreu em 

função de alteração na própria leitura que o novo governo fazia do cenário internacional como 

um todo. Nesse ponto, Amorim foi um expoente articulador ideológico da construção do 

regionalismo pós-hegemônico” (DESIDERÁ NETO; TUSSIE, 2018, p.340) 

Outrossim, a nomeação de Samuel Pinheiro Guimarães como Secretário-Geral, em 

janeiro de 2003, ocorreu com certa controvérsia por conta de sua posição na hierarquia do 

Itamaraty, bem como por causa de seu afastamento da direção do Instituto de Pesquisas em 

Relações Internacionais (IPRI), devido ao seu posicionamento público20 contra a participação 

brasileira na ALCA (VIEIRA, 2017). Sua experiência como diplomata, no entanto, conferia a 

ele uma visão estratégica fundamentada “a partir do diagnóstico sobre as relações assimétricas 

centro-periferia conduzidas pelos ‘centros-hegemônicos’ representados pelas grandes potências 

como os EUA e União Europeia, particularmente, após o fim da Guerra Fria” (JAKOBSEN, 

2016, p.148). Guimarães entendia como prioridade política as relações a nível regional, em 

especial com o Mercosul e a Argentina (FONSECA, 2017).  

Uma das características da gestão Amorim-Guimarães durante os anos Lula foi a 

retomada de diretrizes correlatas à Política Externa Independente (PEI) (MELLO, 2009). 

Implementada a partir da década de 1960, no governo Jânio Quadros, a PEI foi uma resposta à 

bipolarização do sistema internacional, que compelia um alinhamento ideológico que fugia dos 

objetivos externos do Brasil. Ela foi criada com o intuito de universalização das parcerias, 

principalmente no que tange ao comércio e à manutenção da autonomia decisória no Sistema 

 
20 O corpo diplomático conta com um código de conduta, um esprit de corps, bastante rígido quanto à manifestação 

pública a respeito de questões da política externa brasileira por parte dos diplomatas. (CHEIBUB, 1985; FARIA; 

LOPES; CASARÕES, 2013) 
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Internacional, ambos tendo em vista o esforço para o desenvolvimento (OLIVEIRA, H., 2005). 

Foi uma ruptura das práticas internacionais brasileiras, que reforçou no decorrer da segunda 

metade do século XX o sistema de crenças composto pelo paradigma globalista, da autonomia 

e do universalismo, a partir de princípios como pacifismo, não intervenção e respeito ao direito 

internacional (SARAIVA, 2011). De acordo com Mello (2009), a política externa de Lula pode 

ser interpretada como uma “Nova PEI”, cujas principais semelhanças com sua predecessora 

estariam ligadas à centralidade do multilateralismo, da democracia, do comércio internacional, 

da justiça social e da cooperação Sul-Sul. Haveria uma correspondência de instrumentos, 

objetivos, mas principalmente de ideias, valores e crenças relacionados ao papel do Brasil no 

sistema internacional naquele determinado momento.  

Ademais, o corpo diplomático brasileiro está longe da noção amplamente veiculada de 

ser um grupo de ideias coesas e “apolítico”, afinal “cohesion should not be understood as an 

absence of divisions within the ministry. [...] ‘In terms of political ideologies, there are people 

from all imaginable points in the spectrum’” (FARIA; LOPES; CASARÕES, 2013, p.479). 

Identifica-se na sua composição dois principais grupos que seguiam linhas de pensamentos 

diferentes a respeito do posicionamento comercial e político do país no mundo: autonomistas e 

institucionalistas pragmáticos. Os principais traços dos autonomistas (também chamados de 

soberanistas por alguns autores) é a busca por uma projeção mais autônoma e proativa do país 

e a reforma nas instituições internacionais, tudo isso com base em uma postura de “revisionismo 

soft da ordem internacional” (SARAIVA, 2011, p.124). Em contraposição, os institucionalistas 

pragmáticos, “caracterizam-se por dar maior importância aos regimes internacionais em 

vigência”, além de serem “mais favoráveis a um processo de ‘liberalização condicionada’ da 

economia” (SARAIVA, 2011. p.123). Estes diplomatas consolidaram seus pensamentos 

durante os governos FHC, e é possível considerar que a troca desses dois grupos no comando 

do Itamaraty de uma gestão presidencial para outra é um fator de mudança na agenda de política 

externa nos governos Lula a ser destacado, já que suas escolhas para os cargos de chanceler e 

secretário-geral significou uma atuação mais proeminente da linha autonomista no MRE 

(ALBUQUERQUE, 2013). 

Pode-se considerar que, por conta da sua composição, estrutura e formação, o Itamaraty 

configura uma comunidade de especialistas, sendo que não parece exagero afirmar que é a 

comunidade com maior impacto na formulação da PEB. Não somente por concentrar o grupo 

que majoritariamente controla seu processo de produção, implementação e avaliação, mas 

também por controlar, até muito recentemente, as pesquisas e formação científica sobre as 

relações internacionais no Brasil (MILANI, 2015). Ainda que a história dessa instituição tenha 
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promulgado uma visão de coesão entre os diplomatas, essa distinção entre autonomistas e 

institucionalistas pragmáticos demonstra um cenário de debate e interação de ideias nessa arena 

institucional. E a proeminência dos autonomistas frente aos institucionalistas nos governos Lula 

permite aferir que ocorreu uma mudança no monopólio da política (BAUMGARTNER; 

JONES, 1991; 1993), pontuando essa que talvez seja a política pública com maior estabilidade 

no país. Se durante os dois mandatos de FHC predominou uma imagem promulgada pelos 

institucionalistas na política externa, a entrada de um novo grupo no poder possibilitou a 

alteração na imagem dessa política e, consequentemente, em seu monopólio, configurando 

assim um processo de mudança na agenda.  

Lima (2018) corrobora com essa visão ao afirmar que  

os momentos de ruptura e descontinuidade da política externa – desde o pós-Segunda 

Guerra Mundial – foram aqueles em que prevaleceu a lógica autonomista, como na 

política dual de Getúlio Vargas e na “política externa independente” dos governos 

Jânio Quadros-João Goulart; o “pragmatismo responsável”, da dupla Geisel-Azeredo 

da Silveira; e a “política externa altiva e ativa” do PT, em especial quando sob o 

comando de Lula e do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim (LIMA, 

2018, p.41). 
 

Da mesma forma que olhar para o grupo do Itamaraty e suas características é importante 

para entender melhor as ideias trazidas por Amorim e Guimarães, o papel dos outros dois atores 

do “núcleo duro” na composição da agenda de política externa está diretamente relacionado ao 

envolvimento do PT com as relações internacionais e do desenvolvimento de uma agenda 

internacional partidária proativa antes mesmo da chegada ao Executivo Federal, em 2003. Para 

Trevas (2019), a percepção das relações internacionais no partido estava diretamente ligada à 

trajetória dos atores partidários que, em sua grande maioria, tiveram origem no movimento 

sindical e possuíam não só um aporte político - e de ideias - ligado ao movimento sindical 

internacional, mas também um intercâmbio cultural por conta esse movimento. Além disso, 

“uma grande parte do quadro de dirigentes do PT foram resistentes à ditadura e tiveram uma 

vida no exterior, de exílio e de militância internacional”, que permitiu um contato com a agenda 

progressista em movimento no exterior, bem como uma relação direta com a dinâmica 

geopolítica internacional (TREVAS, 2019).  

A eleição de Lula para presidência da República significava a consolidação do projeto 

político de seu partido, desenvolvido desde a década de 1980, que evoluiu juntamente da 

institucionalização da democracia no país. No decorrer das quatro eleições presidenciais 

disputadas por Lula, suas propostas eleitorais e seu programa para a política externa também 
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evoluíram21 (FORTES, 2011) e, nessa toada, “2003 foi, simultaneamente, um ponto de chegada 

e um ponto de partida” para as relações internacionais no PT (TREVAS, 2019). Ou seja, até a 

eleição, havia uma agenda sendo construída e desenvolvida pelo PT para o âmbito externo e 

uma ideia do que ela poderia ser a nível nacional; a partir da eleição, foi possível implementar 

tais agendas, mas principalmente evoluir essas propostas, a partir de novas ideias e realidades 

que foram se apresentando com a nova posição do partido dentro da política nacional. Observa-

se que 

o primeiro momento da política externa do PT foi, principalmente, o de organizar as 

relações internacionais e a solidariedade com os povos e partidos políticos de outros 

países, o segundo momento, principalmente depois da disputa eleitoral de 1989, 

requeria um “salto de qualidade”, ou seja, além de consolidar as relações 

internacionais, definir uma Política Externa a ser defendida pelo Partido. Esse 

movimento requeria intensificar os contatos internacionais e ampliar o diálogo 

internamente no Brasil, inclusive, por intermédio de contatos institucionais no Poder 

Legislativo e junto ao próprio Itamaraty. Quanto às relações com o MRE havia 

interlocuções de dirigentes do PT, sobretudo do Secretário Marco Aurélio Garcia, com 

diplomatas como Ítalo Zappa, José Viegas Filho, Celso Amorim, Samuel Pinheiro 

Guimarães, entre outros. (Entrevista de José Genoino concedida ao autor em 

10/05/2016). Quando havia oportunidades buscavam-se contatos durante as viagens 

com os embaixadores brasileiros nos países visitados por dirigentes ou delegações do 

PT (Mariz, 2008; Barbosa, 2011) (JAKOBSEN, 2016, p.126). 

 

Os atores do PT tinham um contato frequente com o cenário internacional, com pautas 

e ideias que circulavam no movimento progressista na segunda metade do século XX. Havia, 

em especial, um envolvimento com o movimento internacional de municípios, em voga por 

conta de eventos internacionais como a Habitat II e a Assembleia das Cidades em 1996, da 

preponderância de líderes de esquerda nesse movimento e da confluência dessa cooperação 

internacional e difusão de boas experiências com o modelo de governo que o PT buscava 

implementar nos governos locais22 que geria (SALOMÓN, 2011). 

Durante a década de 1990, o partido consolidou uma base de execução de políticas 

públicas dentro de suas gestões municipais e estaduais com diretrizes alinhadas ao seu 

manifesto de formação e ao que ficou conhecido como o “modo petista de governar” 

(MAGALHÃES; BARRETO; TREVAS, 1999), colocando-os em prática no que Trevas (2019) 

chama de “ensaios moleculares” e que chamaram a atenção no contexto internacional de busca 

 
21 Fortes (2011) faz uma síntese dessas propostas nos ciclos eleitorais de 1989, 1994, 1998 e 2002, seguindo três 

variáveis: diretrizes gerais, propostas para as Américas e política externa. É interessante observar como essas 

propostas mudaram em sintonia com as mudanças no sistema internacional, bem como com o amadurecimento do 

PT como partido político de oposição em um sistema democrático.  
22 Um sinal do fortalecimento da agenda internacional nos governos locais do PT é a sua institucionalização por 

meio de Secretarias Municipais de Relações Internacionais (SMRI). Os mapeamentos de Cezario (2011) e Laisner 

(2014) indicam que das 35 SMRI criadas entre 1993-2009, 13 foram criadas em gestões municipais do PT - sendo 

o partido que mais criou esse tipo de órgão no período.  
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por boas práticas de políticas públicas. As diretrizes do “modo petista de governar” valorizavam 

a participação popular no governo, em especial da classe trabalhadora, cujos interesses devem 

ser defendidos pelo mesmo, tanto interna quanto externamente. Na busca por uma sociedade 

igualitária, os preceitos do PT iam ao encontro de práticas de gestão de políticas públicas que 

valorizassem a cultura e a distribuição de renda, sem preterir a economia. E, sabendo que o PT 

tinha, na sua formação, o ideário socialista, sua ação dentro da realidade institucional brasileira 

naquele momento existia de forma a lidar com essa realidade e a cumprir “o compromisso de 

abolir a pobreza, de avançar na democracia, de melhorar a qualidade de vida e trazer os temas 

da contemporaneidade para as práticas do Estado” (BUARQUE, 1999, p.50).  

Dentro de um meio internacional cada vez mais interligado – graças à intensificação da 

globalização, da modernização dos meios de comunicação e da integração econômica no pós 

Guerra Fria – a ideia era que se organizasse, a partir das realidades nacionais, as forças 

representativas do povo, de maneira a ir contra os preceitos neoliberais e a favor dos interesses 

dessa classe, formando uma nova alternativa (RODRIGUES, 1999). Segundo Fortes (2011), 

“foi a partir do trabalho do coletivo de relações internacionais do PT que se iniciou a formulação 

de muitas das diretrizes que orientaram a política externa do governo Lula” (FORTES, 2011, 

p.35). Nesse sentido, a política externa do governo Lula, por meio da busca pela 

descentralização do poder no sistema internacional, da diversificação de parcerias para a 

aumentar o poder de barganha, do respeito aos preceitos de soberania e igualdade dos países e 

na ação em defesa dos interesses dos países do Sul em organizações internacionais, seguia 

diretrizes ideológicas do PT.  

A nomeação de Marco Aurélio Garcia para o cargo de assessor-chefe da Assessoria 

Especial do presidente da República - cargo que ocupou também no governo da presidente 

Dilma Rousseff - simboliza a proximidade entre a ideologia partidária e ação externa do 

governo (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007). Por conta de sua militância política contra a 

ditadura militar, Marco Aurélio Garcia ficou exilado entre 1973 e 1979 e, ao retornar ao Brasil, 

seguiu sua carreira acadêmica como professor de História na Unicamp, assim como fez parte 

da fundação do PT, integrando o quadro dos intelectuais do partido. Garcia chefiou a Secretaria 

de Relações Internacionais do PT durante toda a década de 1990 e coordenou o programa de 

governo de Lula nas eleições de 1994, 1998 e 2006 (JAKOBSEN, 2016; VIEIRA, 2017; 

GASPAR; SPINA, 2018). MAG possuía um extenso conhecimento sobre a realidade latino-

americana, promovendo o que chamava de a “opção sul-americana”, ou seja, a priorização da 

agenda de integração regional com os países da América do Sul, não só em termos comerciais, 

mas também políticos e sociais. Dentro de uma perspectiva mais ampla de fortalecimento com 
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o Sul global, considerava que a integração sul-americana tinha potencial para ser um polo de 

diminuição de assimetrias no meio internacional (GASPAR; SPINA, 2018). Na sua visão, 

a política não é destino, mas construção humana, sobre condições históricas dadas; a 

percepção e as iniciativas do Brasil na América do Sul têm de estar orientadas pela 

necessidade de articular realidades distintas, muitas vezes contraditórias. A integração 

far-se-á no respeito à diferença, porque não há mais espaço para a homogeneidade da 

submissão. A complexidade que essa tarefa introduz na política externa resulta do fato 

de que o governo brasileiro – respeitoso do princípio de não intervenção – não 

ultrapassa as fronteiras que estabelece a soberania nacional, mas, ao mesmo tempo, 

não fica alheio àquilo que está ocorrendo em cada um dos países da região. Não 

interferência, por certo. Mas tampouco indiferença (GARCIA, 2008 apud GASPAR; 

SPINA, 2018, p.44). 

 

Dentro do núcleo formulador da política externa, MAG ocupou um cargo que sempre 

havia sido reservado aos diplomatas de carreira e tal “posição institucional lhe permitia, além 

de participar das atividades institucionais da PEB, utilizar seus contatos pessoais e partidários 

desenvolvidos quando era Secretário de Relações Internacionais do PT em benefício das 

relações do Brasil com outros países, particularmente na América Latina e em países como a 

França, onde viveu” (JAKOBSEN, 2016, p.92). Desde a época como secretário de relações 

internacionais do PT, MAG esteve envolvido diretamente com a política internacional, seja pelo 

contato direto que mantinha com o Itamaraty, seja com iniciativas supranacionais de articulação 

e diálogo entre entidades de esquerda, como a constituição do Foro de São Paulo. Dessa forma, 

pode-se qualificar MAG como empreendedor de políticas naquele contexto de mudança, uma 

vez que estava em contato com ideias que vieram a compor a agenda de política externa nos 

governos Lula e já atuava ativamente na sua difusão, seja em fóruns políticos, ambientes 

acadêmicos e textos voltados para o público em geral. MAG estava inserido dentro desse jogo 

político e carregava consigo valores e ideias que eram importantes para o projeto político do 

PT. Sua posição como intelectual e os recursos que ele podia - e estava disposto a - mobilizar 

por conta de sua posição no partido e, posteriormente, no núcleo formulador da política externa, 

lhe conferia a possibilidade de operar ativamente essas ideias na agenda de decisões.  

A figura central, não somente do núcleo formulador da política externa, mas também de 

todo o plano político a ser implementado no país, era o recém-eleito presidente Lula. Lula vinha 

construindo sua carreira política desde a década de 1970, e sua imagem já transitava “em meio 

ao campo das subjetividades do imaginário23 político, das representações de liderança, dos 

 
23 Existem elementos subjetivos muito fortes ligados à pessoa do ex-presidente Lula e aqui utiliza-se da noção de 

imaginário de acordo com Michel Maffesolli. segundo o qual o imaginário são os vínculos coletivos não palpáveis, 

composto não só da realidade. Dessa forma, tem-se um elemento transversal da experiência coletiva, que relaciona 

diversos elementos da realidade, mas também dos sentimentos, crenças e sensações compartilhadas, sendo que 

parte importante dele são as imagens. Assim, “a existência de um imaginário determina a existência de conjuntos 

de imagens. A imagem não é o suporte, mas o resultado” (MACHADO DA SILVA, 2001, p.76).  
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artifícios empregados na identificação povo-líder, dos sentimentos e das paixões políticas” 

(BEZERRA; LIMA, 2009, p.8). Sua trajetória pública - como líder sindical, opositor à ditadura, 

fundador e presidente do principal partido de esquerda do país - consolidara internacionalmente 

sua posição como líder político proeminente e carismático24. Sua chegada à presidência da 

República transmitia ao mundo uma mensagem de que o país estava passando por mudanças. 

O novo presidente era um ex-operário, eleito em um país acostumado a ser liderado por 

generais, promotores e sociólogos (BEZERRA; LIMA, 2009). Para mais, era uma liderança 

ativa na luta contra a ditadura militar que assumia o cargo mais alto de Poder Executivo na 

ainda recente democracia brasileira e, assim, sua eleição “não somente reforçou a chegada dos 

governos pós-neoliberais e ‘inclinados à esquerda’ na América do Sul, como também 

representou uma nova fase para o país, seja em termos de política doméstica ou externa. 

Internamente, Lula aproveitou-se de um contexto econômico de inflação controlada e menor 

vulnerabilidade, herdadas da gestão anterior, para promover o que seria sua maior bandeira: a 

reforma social” (ALBANUS, 2014, p.02). 

Durante sua campanha, Lula teve de se empenhar em acalmar os ânimos internacionais 

sobre suas intenções de manter os compromissos comerciais do país, e passou a comunicar para 

a comunidade internacional a sua mensagem de que a agenda social deveria ser prioridade no 

combate às desigualdades, tendo em vista que  

(...) as políticas neoliberais de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, do Partido 

da Social-Democracia Brasileira (PSDB), não seriam superadas ao preço da 

instabilidade. Como a ortodoxia econômica caracterizou o primeiro mandato de Lula, 

a nova administração, além de estancar o processo de privatização que havia sido 

acelerado no governo anterior, imediatamente começou a colocar em prática as 

políticas externa e social há muito pregadas pelo Partido dos Trabalhadores (FARIA, 

2012, p. 351). 

 

O projeto neodesenvolvimentista e pós-neoliberal que tomava forma contava com a 

política externa como um de seus eixos principais e Lula era o articulador dessas visões, o 

conciliador entre as diferentes perspectivas trazidas pelos outros três atores do “núcleo duro” e, 

por isso, seu papel na formação dessa agenda merece destaque nesta seção. Cabia ao presidente 

Lula ponderar as visões oriundas do ideário petista (MAG) com aquelas advindas do Itamaraty 

(Amorim e Guimarães). De maneira geral, Lula cercava-se de pessoas que tinham grande 

conhecimento sobre os temas que buscava desenvolver, muitos deles ligados a comunidades 

 
24 Utiliza-se aqui o termo “carismático” também com o sentido conferido pela tipologia colocada por Weber em 

sua obra “A política como vocação”. O carisma, ou dom da graça, de um governante é uma das três fontes que 

conferem autoridade a um político, junto à tradição e à legalidade. No entanto, conferir a legitimação de seu poder 

apenas a esta característica pode ser uma tentativa de reduzir sua capacidade política, como veremos a seguir. 
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epistêmicas - como foi o caso, por exemplo, de José Graziano (Segurança Alimentar) e Ana 

Fonseca (Programas de Transferência de Renda Condicionada), responsáveis pela elaboração 

de programas sociais de destaque no início do governo (LEITE; PERES, 2015). Sua ação 

externa só foi possível por causa do comprometimento dos membros do governo com a busca 

de alternativas vantajosas para o Brasil no meio internacional (VIGEVANI, CEPALUNI, 

2007).   

O envolvimento do presidente Lula com a agenda internacional vinha desde seu período 

como líder sindical, atuando ativamente nesse meio, através do contato com outras organizações 

sindicais, partidos e líderes de esquerda pelo mundo, formando suas ideias a respeito do papel 

da política externa no seu plano de governo, bem como sua concepção sobre o lugar que o Brasil 

poderia ocupar na geopolítica internacional em um momento de grandes mudanças na balança 

de poder. Em muitos aspectos, sua formação política foi internacional25 (JAKOBSEN, 2016; 

TREVAS, 2019; CASON; POWER, 2009). Em seu programa de governo, “Brasil para Todos”, 

de 2002, o primeiro tópico tratado é a questão da “Política Externa para Integração Regional e 

Negociação Global”, dentro do grande tópico do “Crescimento, Emprego e Inclusão Social”. A 

política externa seria a porta de entrada para o desenvolvimento do país. Suas estratégias para 

o meio externo 

combinaram um intenso trabalho diplomático com a imagem carismática do 

presidente Lula (e, em menor grau, do ministro das Relações Exteriores Amorim). 

Ricupero (2010) apropriadamente chamou a política externa de Lula da Silva de 

‘pessoal e intransferível’, salientando que a maioria de suas realizações dependeram 

de seu magnetismo e suas habilidades políticas. Da mesma forma, ele foi acusado 

pelos erros ou falhas diplomáticas que possam ter ocorrido. É por isso que a maioria 

dos ataques contra as relações internacionais brasileiras ao longo dos anos Lula não 

foram sempre direcionadas ao Itamaraty, mas ao próprio presidente, e para indivíduos 

e grupos cujas posições eram associadas a ele - como Marco Aurélio Garcia, Samuel 

Pinheiro Guimarães, e os membros do serviço diplomático que se identificavam com 

políticas nacionalistas, em detrimento das liberais internacionalistas (Saraiva, 2010) 

(CASARÕES, 2012, p.219). 

 

 
25 Na visão de Trevas (2019), “em relação à questão da política externa, portanto, a percepção das relações 

internacionais: isso está na origem dos atores do próprio PT. O movimento sindical no qual Lula transitava e foi 

um expoente, protagonista, protagônico, tudo... tinha uma grande vivência internacional. Então, só pra lembrar, o 

aporte - não só político, mas, enfim, de pensamento e desse material do movimento sindical internacional, na 

constituição da própria CUT, na constituição das escolas sindicais e também no intercâmbio e na convivência do 

dia a dia dos sindicais. Então Lula,como dirigente sindical, fez viagens internacionais. Aqui nós recebemos 

intensamente o movimento sindical - destaque para o movimento sindical italiano, por exemplo - isso depois vai 

ter desdobramento na nossa política externa no governo. Por outro lado, uma parte dos quadros de dirigentes do 

PT foram resistentes à ditadura no período anterior e muitos tiveram uma vida no exterior, uma vida de exílio, e 

não só: de militância internacional. Então - um exemplo mais forte é o Marco Aurélio Garcia, mas eu posso fazer 

referência a muitas outras pessoas, inclusive eu mesmo, que durante sete anos vivi fora do país - e, portanto, 

tínhamos intimidade com a agenda progressista internacional, ou agenda da esquerda internacional, não só 

intimidade, como tínhamos vivência e relações. (...) O exílio foi uma grande oportunidade de construir percepções, 

relações e compreensões sobre a dinâmica internacional e geopolítica. (TREVAS, 2019). 
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A política externa era regulada de perto pelo presidente Lula e a diplomacia presidencial 

teve um papel central na política externa de seu governo, dando seguimento à prática já exercida 

por Fernando Henrique Cardoso com maior intensidade. Durante os oito anos de seu mandato, 

o presidente visitou 86 países, catalisando parcerias para a execução do plano internacional 

brasileiro (RIBAS; FARIA, 2011).  Seu envolvimento pessoal “foi importante para afirmar o 

compromisso do Brasil com o desenvolvimento, justiça e equidade social a nível global” 

(SOUZA NETO, 2011, p.102).  

 

Quadro 3 - Número de países visitados por continente e número de visitas realizadas 

pelo presidente Lula 

 Países Número de visitas 

Nº % Nº % 

Ásia 18 20,93% 28 11,42% 

África 24 27,9% 34 13,87% 

Europa 19 22,09% 57 23,26% 

América do Norte 2 2,32% 19 7,75% 

América Central e 

Caribe 
11 12,79% 20 8,16% 

América do Sul 12 13,95% 87 35,51% 

TOTAL 86 100% 245 100% 

Fonte: RIBAS; FARIA, 2011, p.13 

 

As viagens do presidente Lula se concentraram em países do Sul: cerca de 75% dos 

países que o presidente visitou estavam em regiões subdesenvolvidas, representando 68,96% 

das visitas ocorridas nos oito anos de governo. No entanto, sua diplomacia presidencial não se 

deu sem críticas em um momento no qual a opinião pública e a mídia nacional olhavam 

atentamente para a política externa do país, e é interessante fazer uma comparação entre ele e 

seu antecessor no que diz respeito aos comentários feitos sobre suas viagens internacionais. Ao 

falar da atuação de FHC, “o respeito internacional oriundo de sua carreira acadêmica 

previamente consolidada é responsável por referendar sua postura frente a outros Estados. Já o 

presidente Lula, o carisma pessoal do mandatário foi a principal 'arma' utilizada na condução 

dos assuntos diplomáticos do Brasil” (PINHO, 2016, p.07). Enquanto Fernando Henrique havia 
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sido elogiado por seu envolvimento direto com a política externa e sua atuação relacionada com 

sua capacidade intelectual e política, a diplomacia presidencial de Lula era bastante criticada e 

atrelada apenas a seu carisma pessoal. Havia uma percepção, mesmo que inicial, de que  

o novo presidente dava a impressão de ser um implausível candidato a praticante da 

diplomacia pessoal pelo contraste que o separava do brilhante sociólogo de reputação 

mundial que o antecedera. Lula, porém, compensava suas limitações de instrução 

formal com o gênio político inato, a experiência de vida, a força da personalidade de 

líder sindical que não se intimida diante dos grandes deste mundo, a biografia quase 

única de operário e retirante chegado ao cume do poder em sociedade de desigualdade 

extrema (DANESE, 2017, p.3).  

 

O fato do presidente não ter formação em ensino superior ou de não falar outro idioma 

era sempre mencionado como forma de tentar desvalorizar suas iniciativas políticas no meio 

externo. De maneira recorrente, a análise de diplomatas e ex-ministros das relações exteriores 

caracterizavam a postura de Lula e sua política externa como “ambiciosa”, “ingênua” e até 

mesmo “excessiva” (ALMEIDA, 2003; 2004), criticando abertamente as pretensões de seus 

formuladores.  

 A postura “ativa e altiva” da sua política externa, porém, trazia consigo uma carga 

subjetiva que confrontava o estereótipo de inferioridade brasileiro - o “complexo de vira-lata” 

cunhado por Nelson Rodrigues (1958).  Havia uma escala ideológica, um sistema de crenças 

em comum entre os formuladores a respeito de uma posição mais ativa do país como player 

internacional, que confrontava uma postura subserviente. Os elementos subjetivos são 

importantes quando se trata da figura política de Lula, já que “saber manejar os sentimentos a 

fim de influenciar a opinião é o verdadeiro papel dos homens de Estado” (LE BON, 1921, p.25). 

Os sentimentos - mesmo que controversos - a respeito da mudança representada por Lula, seu 

governo e sua imagem naquele período são parte considerável quando se estuda a trajetória 

deste ator.   

As mudanças programáticas, o protagonismo dado à agenda social, as viagens e os 

discursos feitos pelo presidente impulsionaram a imagem de suas políticas no meio 

internacional. A estabilidade econômica deixada pelo seu predecessor lhe permitiu adotar 

medidas na política externa que estavam de acordo com seu plano político, tendo em vista que 

“por ter auferido crescimento econômico e projeção internacional relativamente mais 

representativos que nos dois mandatos de FHC, o Brasil de Lula da Silva tinha maior espaço de 

manobra para assumir posições defensivas – muitas das quais por meio da formalização de 

coalizões de geometria variável com outros países em desenvolvimento – e contestadoras da 

ordem vigente” (ALBUQUERQUE, 2013, p.103). Dentro do contexto de presidencialismo de 

coalizão, a política externa foi o espaço no qual Lula pode se manter mais coerente com os 
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elementos históricos da sua trajetória política e do plano de seu partido, sendo possível que este 

governo formulasse políticas que levassem em consideração alternativas frente às assimetrias 

de poder no meio internacional, em prol do desenvolvimento do país. E, neste plano, a agenda 

social fazia parte da política externa e as orientações da política externa faziam parte da agenda 

de políticas sociais (FARIA; PARADIS, 2013). 

O processo de produção da política externa inclui também a trajetória dos seus 

formuladores, que convergem na constituição do “núcleo duro” aqui analisado. A leitura do 

sistema internacional e do lugar do Brasil nesse sistema pode ser considerado um dos principais 

elos de ligação entre os atores aqui destacados. Era a base das propostas para a política externa 

e amarrava o sistema de crenças desse núcleo, dessa coalizão que se formava em torno dessa 

política pública, na medida em que  

as posições do setor “soberanista” do Itamaraty, sem serem necessariamente de 

esquerda, vieram de encontro ao programa do PT no tocante ao desenvolvimento 

nacional, antiimperialismo, democratização da governança global, relações Sul-Sul, 

apoio à integração latino-americana, rejeição a Alca, entre outros. Assim se formou 

um modelo de coalizão a partir de uma “escala ideológica” que de acordo com a teoria 

é a mais provável para reunir parceiros (Bacharah e Lawler, 1980) e desta forma se 

implementaria uma política externa durante os dois mandatos de Lula que 

contemplaria e aprimoraria o programa do PT nos moldes da visão do setor 

“soberanista” do Itamaraty e no formato usual da tradição diplomática do Brasil 

(JAKOBSEN, 2016, p.17). 

 

Neste caso, pensar numa coalizão nos termos de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), não 

parece ser um caminho analítico apropriado. Por mais que se trate de um grupo de atores 

diversos (um representante eleito, membros da burocracia estatal, membros de um partido 

político, intelectuais), cujos recursos eram mobilizados de maneira a traduzir um sistema de 

crenças em políticas públicas nesse contexto, nota-se que o encontro desses atores foi 

conjuntural, sem estarem ligados como um grupo em defesa de uma agenda política a longo 

prazo.  

Com isso, e tendo em mente a proposta analítica do presente trabalho, é possível delinear 

algumas ideias e estratégias que guiaram a formação dessa agenda, traçando sua relação com 

os atores envolvidos nesse processo, os instrumentos escolhidos para sua execução, o percurso 

institucional pelo qual esses circularam, bem como potencialmente influenciaram outras 

agendas.  
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Quadro 4 - Ideias e Instrumentos da Política Externa dos governos Lula da Silva (2003-

2010) 

Ideias (abstratas) 

● Globalismo/ Universalismo 

● Combate à Fome e à Pobreza 

● Pacifismo  

● Não Intervenção 

● Não Indiferença 

  

Ideias (estratégicas) 

● Multilateralismo·         

● Integração Regional (institucional, 

comercial e estrutural)      

● Fortalecimento do soft power·         

● Revisão/ Reformas nas OIs 

Instrumentos 

● Coalizões Sul-Sul 

● Diversificação das parcerias 

● Articulação e fortalecimento de 

arenas institucionais internacionais 

● Cooperação Internacional 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O que se pode constatar é que esse núcleo de atores responsáveis pela formulação da 

política externa compartilhava, sim, um sistema de crenças, ou mesmo um conjunto de ideias, 

valores, crenças, estratégias e instrumentos políticos em torno do papel que o Brasil poderia 

ocupar dentro do cenário internacional. A um nível mais abstrato, consideravam como 

paradigmas centrais ideias como o globalismo e universalismo no SI, a importância do    combate 

à fome e à pobreza a nível internacional e os princípios do pacifismo, da não intervenção e da 

não indiferença. Estrategicamente, tinham como essenciais as ações multilaterais, a integração 

regional, o fortalecimento do soft power e uma posição mais contestadora dentro das OIs. Mais 

especificamente, consideravam instrumentos chave para esse processo político ações de 

diversificação de parcerias, a articulação e fortalecimento das arenas institucionais 

internacionais, a cooperação internacional e coalizões com outros países do Sul global. A 

interpretação que faziam sobre a configuração geopolítica naquele momento indicava que havia 

espaço para a constituição de relações de poder mais equilibradas, diminuindo a hegemonia dos 

países ricos e dando maior protagonismo a outros países. Além disso, havia o entendimento de 

que a política externa deveria ser instrumento ativo na busca pelo desenvolvimento e que, para 

isso, contava-se com um corpo burocrático altamente especializado e capacitado para conduzir 

essa política de maneira a conseguir os resultados (outcomes) desejados. Em um nível mais 
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subjetivo, todos acreditavam que aquele era o momento para mudanças e que essas ideias, e até 

mesmo valores, poderiam ser traduzidos em nova imagem política.     

Olhando para a macroestrutura da política externa, temos uma política pública com 

histórico de autonomia, alta discricionariedade e até mesmo independência dos conflitos da 

política interna. Essas características garantiram uma estabilidade a longo prazo e sua estrutura 

institucional - tendo um subsistema político praticamente dominado por uma comunidade 

especialistas, em tempo: o Itamaraty e seu corpo diplomático - propiciou um monopólio da 

imagem dessa política que raramente é alterado. Contudo, a nova agenda proposta por conta da 

chegada de Lula ao poder, corresponde a uma pontuação nessa política, uma mudança, uma 

nova imagem a ser implementada, baseada nessa visão de que o Brasil poderia ocupar um lugar 

de player internacional de destaque, utilizando as relações Sul-Sul, a cooperação e o 

multilateralismo como instrumentos centrais de atuação. A mudança no comando do Itamaraty, 

com diplomatas envolvidos com ideias institucionalistas para aqueles autonomistas, 

fortaleceram essa nova imagem da PEB e a disputa entre as diferentes visões dentro dessa 

comunidade política, de especialistas, até mesmo epistêmica, ao fim e ao cabo resultaram em 

uma imagem de política que configurou um novo monopólio quando da eleição do presidente 

Lula. 

De maneira mais específica, considerando o modelo de múltiplos fluxos, pode-se 

afirmar que ocorreu a abertura de uma janela de oportunidade dentro do fluxo político, em um 

momento propício para mudança na agenda da política externa. Acontece, neste momento, um 

evento: a eleição de Lula à Presidência da República - posição privilegiada na condução da 

política externa. A partir daí, forma-se um núcleo de atores que compartilhavam ideias similares 

a respeito dessa política; e, entre eles, está um empreendedor de políticas que agora ocupa uma 

posição institucional propícia para a movimentação de recursos a nível de Estado. O humor 

geral era favorável para alterações na agenda: o Brasil passava por um momento de estabilidade 

econômica e política depois de décadas turbulentas. A nova configuração da ordem mundial no 

pós-Guerra Fria, marcada a pelo estabelecimento de múltiplos canais de comunicação e 

negociação e pela ausência de uma hierarquia dentre os temas componentes da agenda - sem a 

priorização dos temas de high politics (defesa, segurança e política externa) frente aos de low 

politics (economia, cultura e social) - abria espaço para novos temas e novos atores se tornarem 

protagonistas nas arenas internacionais. O fluxo político, então, encontra o fluxo das soluções. 

Os problemas que chamam a atenção destes atores surgem da miríade de questões que o Brasil 

enfrenta durante a sua história, em especial àquelas relacionadas ao subdesenvolvimento 

econômico e social. Como expresso no Programa de Governo de Lula em 2002,  
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para mudar o rumo do Brasil será preciso um esforço conjunto e articulado da 

sociedade e do Estado. Esse é o único caminho para pôr em prática as medidas 

voltadas ao crescimento econômico, que é fundamental para reduzir as enormes 

desigualdades existentes em nosso País. A implantação de um modelo de 

desenvolvimento alternativo, que tem o social por eixo, só poderá ter êxito se 

acompanhada da democratização do Estado e das relações sociais, da diminuição da 

dependência externa, assim como de um novo equilíbrio entre União, estados e 

municípios. Da mesma forma, o estabelecimento de segurança e paz para a cidadania, 

da plena defesa da integridade territorial e de uma orientação externa que permita a 

presença soberana do País no mundo são condições necessárias para a construção de 

um Brasil decente (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 02).   
  

O encontro (coupling) entre os três fluxos decisórios, nesse momento, proporciona que 

as ideias que esses atores trazem consigo se concretizem em ações estratégicas, e, 

consequentemente, em mudanças na política externa. Contudo, para além de mudanças na 

política externa, as ideias que compuseram esta agenda também circularam dentro da estrutura 

institucional do governo e chegaram às agendas de outros órgãos, alterando as prioridades de 

outras políticas, como veremos a seguir.   

 

3.3 - A agenda internacional no Governo Federal 

 

Um dos pressupostos levantados por este trabalho está relacionado à difusão da agenda 

internacional da política externa para outros órgãos do Governo Federal, em especial outras 

pastas ministeriais. A base desse fenômeno seriam as ideias, valores, crenças, estratégias e 

instrumentos políticos que compunham o plano político das relações internacionais brasileiras, 

que davam suporte para a PEB e para a atuação internacional de outras instâncias do governo. 

Essa seção tem como objetivo abordar a expansão da atuação internacional e a 

internacionalização de políticas públicas a partir das diretrizes estabelecidas pelo governo Lula, 

buscando demonstrar como a agenda de política externa influenciou institucionalmente o 

aumento da ocorrência de iniciativas internacionais e internacionalização de políticas públicas 

brasileiras.  

Entre as décadas de 1980 e 1990, ocorreu uma pulverização de funcionários do 

Itamaraty para outras agências do governo, propagando a incorporação dos temas internacionais 

nestas agências. As questões domésticas se aproximavam destes temas por conta dos efeitos do 

processo de globalização, e a chegada de pessoas formadas pelo Instituto Rio Branco 

corroborava para que fossem notadas as potencialidades da articulação entre temas domésticos 

e da PEB (MILANI, PINHEIRO, 2013). Esse fenômeno, que estava em concordância com a 
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noção de diplomacia moderna, garantiu a circulação e multiplicação de atores26 ligados ao meio 

internacional nas estruturas governamentais (horizontais e verticais). 

Verifica-se, durante os governos Lula, uma acentuação no processo de 

“horizontalização da política externa brasileira”, ou seja, a proliferação de divisões 

internacionais em outros órgãos do Governo Federal (FARIA, 2012). Dados de 2010 apontam 

que 56,4% dos órgãos do Governo Federal possuíam algum tipo de estrutura relacionada com 

o meio internacional, sendo que 25,6% estavam inseridos em assessorias dos ministros e 30,8% 

são órgãos que tratam da área fim de atuação dos ministérios (FRANÇA, BADIN, 2011).  Sejam 

secretarias, assessorias ou departamentos voltados para a agenda internacional, tais estruturas 

ocuparam lugar de destaque na política externa sendo que  

algumas também assumem um papel mais ativo, com competência para executar 

ações e atividades relacionadas à cooperação internacional, conceber e propor a 

realização de acordos e até mesmo participar de reuniões de negociação, conferências 

e outros eventos internacionais. Outras secretarias e assessorias contam com a 

limitação de fazê-lo ‘em estrita observância aos ditames da política externa brasileira’ 

(Regimento interno do MTE, portaria n. 483/2004) (FRANÇA; BADIN, 2011, p.14). 

  

De competências variadas, esses órgãos passaram a lidar diretamente com as 

potencialidades setoriais no meio internacional, levando em consideração as diretrizes impostas 

pelo MRE - que podia, ou não, estar envolvido com essas atividades internacionais. Observa-

se que “a diversificação da agenda internacional e das responsabilidades dos ministérios 

geraram um spill over neste processo de modo que múltiplos temas e atores tivessem lugar na 

PEB do Governo Lula, inclusive contribuindo para ampliar o soft power do país” (JAKOBSEN, 

2016, p.92) A cargo de exemplo dessa dispersão da agenda internacional, estão os casos do 

Ministério da Saúde, do Ministério da Cultura, da Fiocruz e da Embrapa.  

No caso do Ministério da Saúde, a atuação internacional já vinha acontecendo fazia um 

tempo, aproximando a pasta com o MRE por conta da necessidade de coordenação mais incisiva 

entre os países frente às questões de saúde que extrapolam as fronteiras nacionais (MS, 2018; 

ALMEIDA et al, 2010). Em 1998, foi criada a Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde 

(AISA), com a intenção de construir “uma agenda externa para a Saúde por meio do 

 
26  Cooper, Heine e Thakur (2013) afirmam que “(...)the number of actors in world affairs has grown enormously, 

the types of actors have changed very substantially, the interactions between them have grown more dense, and 

the agenda of international public policy has been altered in line with the changing circumstances. Four decades 

ago Raymond Aron argued that ‘the ambassador and the soldier live and symbolize international relations which, 

insofar as they are inter-state relations, concern diplomacy and war’.14 Today, alongside the hordes of national 

diplomats and soldiers, the international lawyer, the multinational merchant, the cross-border financier, the World 

Bank and International Monetary Fund (IMF) technocrat, the UN peacekeeper, the World Health Organization 

(WHO) health official, the International Atomic Energy Agency (IAEA) inspector, ‘Eurocrats’ and officials of 

other regional organizations, and the humanitarian worker jostle for space on the increasingly congested stage of 

international diplomacy” (COOPER et al, 2013, p.7)  
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estabelecimento de ações voltadas a priorizar blocos econômicos geográficos e culturais. 

Sugeria, ainda, uma melhor integração entre as Assessorias Internacionais dos vários órgãos 

subordinados ao MS, promovendo encontros periódicos entre as Assessorias” (CEPIK, 

SOUZA, 2011, p. 117). 

Um desses órgãos é a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), cujo Centro de Relações 

Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS/Fiocruz) foi criado em 2009. Seu papel era 

assessorar a presidência da fundação, bem como coordenar o Grupo Técnico de Cooperação 

Internacional da Fiocruz, formado por representantes das Unidades Técnico-Científicas da 

instituição (ALMEIDA et al, 2010). Dentre suas iniciativas, estavam projetos relacionados a 

redes de pesquisa supranacionais, seguindo as diretrizes da política externa brasileira, e projetos 

de cooperação Sul-Sul na área da saúde, com países da América Latina e África. Em 2008, foi 

inaugurado um Escritório Regional de Representação da Fiocruz em Maputo, capital de 

Moçambique, sendo que os tratamentos para doenças como HIV/AIDS, malária e anemia 

falciforme desenvolvidos pela fundação são bastante reconhecidos nos países africanos (IPEA; 

BANCO MUNDIAL, 2011). 

Outro exemplo de internacionalização da agenda é a atuação da Embrapa, empresa 

pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A 

Embrapa executa com certa autonomia projetos de cooperação científica e tecnológica junto a 

países em desenvolvimento da América Latina, Caribe e, principalmente, da África. De acordo 

com dados de 2013, estavam em andamento 78 acordos de cooperação técnica com 56 países e 

instituições estrangeiras, além de acordos multilaterais com Organizações Internacionais 

(ALBUQUERQUE, 2013). Sua presença no continente africano se tornou bastante expressiva, 

sendo que, em 2006, estabeleceu-se o escritório da Embrapa África em Acra, capital de Gana, 

para coordenar as demandas da região. Posteriormente, foram criadas instalações também em 

Moçambique, Mali, Benin, Chade, Burkina Faso e Senegal, por questões operacionais e 

logísticas (IPEA; BANCO MUNDIAL, 2011).  

 Já no caso do Ministério da Cultura (MinC), a Diretoria de Relações Internacionais foi 

criada em 2008, também com o intuito de fortalecer a política internacional da pasta. Por conta 

da projeção internacional que o Brasil vinha alcançando em resultado da nova agenda de 

política externa, o MinC passou a promover mais ativamente a internacionalização da cultura 

brasileira e,  

obedecendo as diretrizes de Política Externa, o MinC tem dado prioridade às relações 

Sul-Sul, especialmente com os países do Mercosul, da América Latina e Caribe e da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Além disso, busca-se 

incentivar a difusão qualificada e a ampliação das relações comerciais e trocas 
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culturais com países da União Europeia, Ásia e América do Norte (MINC, 2016, 

p.02).   
 

Assim, o ministério trabalhava em quatro frentes de ação: formação e fortalecimento 

institucional; estímulo à produção, circulação e distribuição; intercâmbio cultural; promoção da 

imagem brasileira. As novas diretrizes estavam alinhadas com o processo de reestruturação da 

pasta e do sistema de política cultural, e sua atuação internacional vinculava-se também ao 

exercício do soft power no exterior (VACCAREZZA, 2017). A Figura I a seguir ilustra a 

composição da estratégia de internacionalização da cultura brasileira naquele período, 

organizada em três eixos: Política Externa na área de cultura, ações de internacionalização e 

Diplomacia Pública no campo cultural. Elemento central a estes eixos é a imagem brasileira no 

exterior. 

 

Figura I - Estratégia de internacionalização da cultura brasileira 

  

Fonte: MINC, 2016, p.2.  

 

Dentro do projeto político dos governos Lula os ministérios tiveram destaque no 

processo de internacionalização de agendas e se comportavam como “agências executoras da 

cooperação Sul-Sul para solidariedade” (FARIA; PARADIS, 2013). Dos 23 ministérios do 

governo Lula, 21 contavam com secretarias de relações internacionais ou departamentos afins; 

todas os outros órgãos executivos com status de ministério também possuíam algum tipo de 
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estrutura institucional voltada para o tema internacional (FARIA, 2012; FRANÇA; BADIN, 

2010; SOUSA, 2013). A maior parte das atividades internacionais nesse período tinham caráter 

técnico e tendiam a ser independentes do ministro. A capacidade de circulação na esfera 

internacional era alta e as políticas públicas implementadas pela maioria desses ministérios 

tinham relação direta com temas internacionais. Assim, pode-se inferir que, nesse governo, 

existiram “impactos relevantes na internacionalização das políticas domésticas ou na 

nacionalização de temas internacionais” (FRANÇA; BADIN, 2010, p.14).  

A atuação internacional desses órgãos era estratégica, e é interessante notar que da 

mesma forma pela qual ela se propagava em órgãos no Governo Federal de maneira horizontal, 

isto também aconteceu de maneira vertical, nos estados e municípios. A dimensão local ganhou 

importância naquele momento por conta da convergência entre os objetivos de 

desenvolvimento e obtenção de recursos do nível subnacional com a plataforma política do 

governo, sendo que a atuação internacional subnacional também seria capaz de promover o 

desenvolvimento, por exemplo (LAISNER, 2017). Pensando no principal instrumento utilizado 

na internacionalização de políticas domésticas, a cooperação Sul-Sul, Salomón (2011) observa 

que o alinhamento para cooperação com os países do Sul deveria acontecer nos três níveis de 

governo – central, estadual e municipal – para ser eficaz. Por isso, a atuação internacional dos 

governos subnacionais, principalmente em fóruns de cooperação e integração, como o IBAS e 

o Mercosul, tinham grande relevância para o otimizar o papel do Brasil no cenário internacional 

(SALOMÓN, 2011). 

 Dentro do organograma do Governo Federal, era a Subchefia de Assuntos Federativos 

(SAF) - subordinada à Assessoria para a Cooperação Internacional Federativa (Acif) e inserida 

na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República - que fazia a ligação entre 

níveis verticais de governo, articulando as principais políticas do governo com as instâncias 

federativas. De acordo com Santomauro (2020) “(...) a SAF tinha uma assessoria internacional 

que era responsável por articular as RI do presidente, do governo, com as RI dos governos de 

estado e cidades. Então tinha ali uma pessoa, uma equipe responsável por isso, que tentava 

mobilizar as prefeituras e governos de estado a participarem como entes federativos da relação 

internacional do governo” (SANTOMAURO, 2020). A SAF foi conduzida, entre 2003 e 2007, 

por Vicente Trevas27 e, entre os processos que coordenava, estava o fomento à cooperação 

 
27 Durante a década de 1990, Trevas ocupou o cargo de Secretário de Relações Institucionais do PT, e, segundo 

seu relato, existia uma forte articulação com a SRI (comandada por MAG), institucionalizando no partido a 

conexão entre agenda local dos governos petistas, com a agenda internacional, dentro de uma perspectiva na qual 

as políticas públicas implementadas pelo partido compunham agendas internacionais (TREVAS, 2019) 



69 
 

descentralizada e o estímulo a esta prática nos governos subnacionais. Conforme Trevas (2019), 

a agenda internacional não existia apenas para a política externa em geral, mas também para a 

execução de políticas mobilizadas no contexto da SAF, o que propiciou o desenvolvimento de 

agendas que buscavam “estimular o ativismo internacional dos subnacionais na dinâmica da 

cooperação”, dentro da chamada “cooperação internacional federativa” (TREVAS, 2019). 

Observar o envolvimento dos governos subnacionais com esta agenda corrobora com o 

entendimento de que a estratégia internacional permeava o cenário político naquele momento, 

impulsionada pelas iniciativas do Governo Federal. 

Dentro do escopo deste trabalho, destaca-se então a atuação internacional do Ministério 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), institucionalidade mais importante da 

agenda de combate à fome e à pobreza no contexto brasileiro e permeada por processos de 

difusão das políticas sociais. Junto com a política externa, tais políticas compuseram o eixo 

central do plano político implementado nos governos Lula. Diante disso, o capítulo a seguir 

tratará especificamente sobre a área internacional do MDS, destacando elementos chave que 

compuseram este aspecto da agenda do ministério, como a cooperação técnica internacional, o 

processo de difusão de políticas e o papel institucional da ABC e do MRE. 
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4. O MDS COMO “PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO” DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao olhar para a expansão horizontal da agenda internacional dentro do Governo Federal 

durante os governos do PT, percebe-se que um dos principais instrumentos para esse fenômeno 

foi o incentivo à cooperação internacional, sobretudo de caráter técnico e com países do Sul 

Global. No caso do MDS, o qual recebe especial atenção no presente trabalho, o ministério 

despontou internacionalmente como uma “vitrine” do projeto que estava sendo implementado 

no Brasil, ou seja, dos programas federais ligados à segurança alimentar, transferência de renda 

condicionada e assistência social. A prática da cooperação internacional não era novidade, mas 

a visibilidade internacional gerada pela nova política externa dos governos Lula, a imagem do 

país no exterior e as boas avaliações recebidas pelos programas centralizados nessa pasta, deram 

novo fôlego e impulsionaram o MDS ao status de “plataforma de exportação” dessas políticas, 

por meio de processo de difusão políticas públicas (PORTO DE OLIVEIRA, 2013; PORTO 

DE OLIVEIRA; PAL, 2018). Este capítulo procura analisar aspectos da atuação internacional 

no MDS, a sua relação com o MRE - em especial, com a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) - e de que forma as instituições e os atores envolvidos neste processo possibilitaram que 

essa difusão internacional dos programas sociais da pasta acontecesse de maneira notável.  

 

4.1 A institucionalização do combate à fome e à pobreza: a criação do MDS 

 

Durante sua campanha, e após sua eleição em 2002, Lula reiterava que uma das 

prioridades do seu governo seria o combate à fome. A promulgação da Constituição de 1988, 

chamada Constituição Cidadã, abrira espaço sem precedentes para o debate acerca da situação 

social no país. A questão da fome, em especial, ganhou destaque na agenda sistêmica nacional 

durante a década de 1990, quando os dados sobre a fome no país - sobretudo nos estados da 

região Nordeste, gravemente afetados pela seca - mobilizou grandes campanhas como a da 

“Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, fundada pelo sociólogo Hebert de 

Souza, o Betinho28. Este tema fazia parte também do debate que se desenvolvia no âmbito do 

 
28 A “Ação da Cidadania”, organização não-governamental (ONG), organizou diversas campanhas e eventos a 

nível nacional para arrecadação de recursos (em especial alimentos) e para a conscientização da população sobre 

a importância de políticas públicas de combate à fome, à pobreza e à desigualdade social, agindo como catalisadora 

da pressão da sociedade civil nessas questões. (COBO, 2010; TOMAZINI; LEITE, 2016; LEITE; PERES, 2013). 

Além de Betinho, outros atores de destaque na luta contra a fome no Brasil durante o século XX foram Josué de 

Castro, Frei Betto e Dom Hélder Câmara. 
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PT, particularmente dentro do Instituto Cidadania - operando como think tank do partido29. Aos 

poucos, a questão social começou a ser traduzida em políticas públicas e começaram a surgir 

diversas experiências na busca pelo combate à fome e à pobreza, principalmente em governos 

locais, e, no decorrer da década, foram se acumulando o conhecimento acerca destas políticas, 

o que culminou em um processo de aprendizagem sobre políticas públicas sociais pelo país 

(GRAZIANO, 2019; LEITE; PERES, 2015). Com o passar do tempo, formou-se uma 

comunidade política cada vez mais especializada em torno dos temas da segurança alimentar, 

combate à fome e à pobreza. 

 

Quadro 5 - Desenho inicial do Fome Zero 

Programas Estruturais 

1. Reforma Agrária – Elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA;  

– Plano emergencial de assentamento das famílias acampadas;  

– Recuperação de assentamentos em situação precária. 

 

2. Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

– Ampliação do atendimento do PRONAF B para 200 mil 

famílias;  

– Financiamento para agricultura familiar na safrinha. 

 

3. Projeto Emergencial 

de Convivência com o 

Semiárido: 

– Seguro safra;  

– Abastecimento emergencial de água;  

– Construção de pequenas obras hídricas: cisternas e barragens 

subterrâneas. 

 

4. Programa de 

Superação do 

Analfabetismo: 

– Pré-alfabetização nos municípios atendidos pelo projeto 

Fome Zero;  

– Programa de educação de jovens e adultos em áreas de 

reforma agrária. 

5. Programa de Geração 

de Emprego: – Financiamento para habitação e saneamento. 

Programas Específicos 

– Programa Cartão de Alimentação Emergencial;  

– Ampliação da Alimentação Escolar;  

– Restaurantes Populares; Bancos de Alimentos;  

– Educação Alimentar. 

Fonte: TAKAGI, 2010, p.60. 

 
29 Em 1991, o “governo paralelo” - grupo criado pelos responsáveis pela campanha de Lula à presidência para 

fiscalizar a gestão Collor de Mello - apresentou a Política Nacional de Segurança Alimentar, cujas diretrizes 

futuramente inspiraram o desenho do Programa Fome Zero. (TAKAGI, 2010) 
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No início de 2003, a estratégia de combate à fome do recém empossado governo tomou 

forma no Programa Fome Zero, cujo desenho envolvia quatro eixos principais: 1) acesso a 

alimentos; 2) fortalecimento da agricultura familiar; 3) geração de renda; 4) articulação, 

mobilização e controle social (GRAZIANO DA SILVA, 2019). O desenho inicial do programa 

e suas prioridades primordiais estão retratadas no Quadro 5 abaixo. A operação institucional do 

PFZ foi centralizada dentro do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 

Fome e à Pobreza (MESA), criado em 2003 e vinculado à Presidência da República e José 

Graziano, ator de destaque na comunidade epistêmica sobre segurança alimentar e um dos 

responsáveis pela concepção do programa, foi o escolhido para liderar a pasta. Ao mesmo 

tempo que o MESA e o Fome Zero centralizavam as ações em relação à segurança alimentar, 

criou-se o também o Ministério da Assistência Social (MAS), liderado por Benedita Souza da 

Silva Sampaio, que ficou responsável por outras políticas sociais que estavam sendo 

desenvolvidas, como a organização do Cadastro Único (TAKAGI, 2010; CAMARGO, 2013). 

Com o passar dos meses, contudo, o Fome Zero passou por uma crise institucional e 

acabou se enfraquecendo, abrindo espaço para o lançamento de um novo programa social, nos 

moldes dos programas de transferência de renda condicionada (PTRC) (TOMAZINI, LEITE, 

2016) que vinham ganhando proeminência na América Latina desde a segunda metade da 

década de 1990. Esses programas faziam parte de um “colchão” de proteção social e, com o 

passar do tempo, tornaram-se a “bala de prata” desses países no combate à pobreza30 que, em 

conjunto ao acesso aos serviços básicos, deveriam ajudar a diminuir o abismo da desigualdade 

de renda na região. Em linhas gerais, tais programas forneciam “auxílios monetários destinados 

a grupos sociais vulneráveis e de baixa renda acometidos pela pobreza ou miséria, amparados 

pela existência de contrapartidas (corresponsabilização) dos seus beneficiários” (ESPÍNOLA; 

ZIMMERMANN, 2018, p.60) e tinham como objetivos principais aliviar a pobreza, aumentar 

 
30 No fim do século XX, a pobreza tornou- se uma questão central na agenda política mundial (DULCI, 2008), 

mobilizando a formulação de novas políticas públicas, como os PTRC. Particularmente, durante a década de 1980, 

os países latino americanos passaram por uma quebra no modelo de desenvolvimento vigente, que levou a adoção 

de políticas de estabilização destinadas a recuperar o equilíbrio macroeconômico, influenciadas pela perspectiva 

neoliberal que se espalhava a nível global, e que alterava o papel do Estado nesses países, diminuindo sua 

discricionariedade (FRANCO; LANZARO, 2006). As medidas não apresentaram efeitos sobre a estagnação do 

crescimento e as altas taxas de desemprego, e o resultado foi um aumento drástico nos níveis de pobreza na região. 

Ficou claro que “as políticas de ajuste agravaram enormemente o quadro social, resultando em empobrecimento 

da população, o que gerou a necessidade de formular políticas compensatórias” (DULCI, 2008, p. 2). Buscou-se, 

então, constituir uma rede de proteção social que incidisse diretamente sobre a dimensão multifacetada da pobreza, 

diretamente relacionada à desigualdade, inspirada nas formulações do economista indiano Amartya Sen, a pobreza 

estaria associada não só a privação renda, mas a privação de capacidades (econômicas, políticas e sociais) e de 

meios de adquiri-las (UGÁ,2004 LEITE; PERES, 2013; ESPÍNOLA; ZIMMERMANN, 2018). Nesse contexto, o 

Estado passou a desempenhar o papel de fornecedor de auxílios não contributivos, compelidos pelos organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, como vimos anteriormente.  
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o capital humano e auxiliar na quebra do ciclo intergeracional de pobreza (ESPÍNOLA; 

ZIMMERMANN, 2018; LEITE; PERES, 2013). Segundo Fonseca e Viana (2007), a principal 

inovação dos PTRC seria não mais focar na doação de alimentos ou cestas básicas, mas sim na 

transferência de um valor monetário a ser gerido de maneira autônoma pelas famílias, bem 

como a existência de responsabilidades por parte dos beneficiários – condições impostas pelos 

governos para o recebimento do auxílio ligadas à saúde, nutrição e educação. 

 

Quadro 6: PTRC na América Latina e Caribe 

Países Ano Nome 

Honduras 1990 PRAF (Programa de Asignación Familiar); PRAF2 (1998) 

México 1997 Progresa- Oportunidades 

Brasil 1997 PGRM; Bolsa Escola (2001); Bolsa Alimentação (2001); Auxílio Gás 

(2002); Cartão Alimentação (2003); Bolsa Família (2003) 

Nicarágua 2000 Mi Familia 

Colômbia 2001 Famílias en Acción 

Equador 2001 Bono Solidaridad-Bono de Desarollo Solidario 

Argentina 2002 Jefes y Jefas de Familia 

Chile 2002 Chile Solidário 

Jamaica 2002 PATH (Programme of Advancement through Health and Education) 

El Salvador 2005 Programa Oportunidades (Red de Protección Social) 

Uruguai 2005 Ingreso Ciudadano 

Paraguai 2005 Tekoporã; Ñopytyvo (na região do Chaco) 

República 

Dominicana 
2005 Solidaridad 

Peru 2005 Juntos 

Trinidad e 

Tobago 
2005 Target Conditional Cash Transfer Programme 

Panamá 2006 Red de Oportunidades 

Suriname 2006 Social Safety Net 

Costa Rica 2006 Avancemos 

Fonte: AYALA, 2006; FONSECA; VIANA, 2007; DULCI, 2008; MOLINA; JIMÉNEZ, 2009; RAMÍREZ; 

ÂNGULO; WALSH, 2010. Elaboração própria. 
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No caso do Brasil, o Programa Bolsa Família foi lançado em outubro de 2003 e 

unificava outros programas que tinham sido implementados no decorrer dos governos FHC: o 

Bolsa Escola Nacional, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação (SILVA, 

2018). Inicialmente, sua operação institucional ficava a cargo da Secretaria Executiva do Bolsa 

Família, liderado por Ana Fonseca31, atriz membro da comunidade epistêmica ligada aos 

programas de transferência de renda condicionada. Durante sua trajetória, Fonseca havia atuado 

como pesquisadora no Nepp/Unicamp e participado da experiência de Campinas com o Bolsa 

Escola, bem como havia coordenado o Programa Municipal de Renda Mínima da cidade de São 

Paulo durante o governo Marta Suplicy (2001-2004). Quando chegou ao Governo Federal, ela 

e sua equipe traziam consigo bagagem de aprendizado e de experiências sobre esse tipo de 

política e puderam transmitir estas práticas, que culminaram no desenho do Programa Bolsa 

Família (CAMPELLO, 2013; LEITE; PERES, 2013; 2015).   

O PBF se originou dentro de um Grupo de Trabalho Interministerial formado no 

primeiro semestre daquele ano, no qual membros de diversos ministérios, secretarias e agências 

discutiam a integração dos PTRC em vigência no governo, como forma de coordenar a ação 

governamental e aumentar a eficácia e o acesso à tais programas (BELCHIOR, 2010). Além 

das experiências prévias a nível local e nacional (Quadro 7), o desenho do Bolsa Família 

também foi influenciado por outros PTRC que vinham sendo implementados na América Latina 

com relativo sucesso, como o Oportunidades no México, e que contavam com o apoio de 

instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial (LEITE; PERES, 2013). Nesse 

sentido, Leite e Peres (2015) argumentam que a criação do PBF aconteceu por meio de processo 

multideterminado, no qual se identificam “vetores de difusão oriundos do contexto 

internacional, tanto de experiências de países como via organismos multilaterais, conforme os 

casos latino-americanos citados anteriormente” (LEITE; PERES, 2015, p.624); esses vetores e 

influências estão ilustrados na Figura II. A implementação do PBF  

ao associar a transferência de renda diretamente para as famílias mais pobres (o que 

pressupõe a identificação dessas famílias e o pagamento mensal de benefícios às 

mesmas) com a frequência à escola e aos serviços de saúde e, ainda, com a integração 

com ações para geração de oportunidades para as famílias beneficiárias, não é tarefa 

simples. Mesmo sem considerar a magnitude e o tamanho do Programa, o seu 

desenho, ao demandar a integração e articulação entre ações e serviços sob 

responsabilidade de diferentes áreas e esferas de governo, apresenta complexos 

desafios de coordenação. De um lado, coordenação intersetorial e intragovernamental 

e, de outro, coordenação entre esferas de governo (CUNHA; PINTO, 2008, p.8).  

 
31 Segundo Tomazini e Leite (2016), a crise do PFZ está ligada, entre outros fatores, à disputa de ideias entre 

grupos de atores que buscavam influenciar a agenda do combate à fome e à pobreza no início do governo Lula. 

Esses atores estavam ligados a três principais coalizões: a “que defendia os princípios da segurança alimentar, 

outra que defendia as premissas do capital humano e uma terceira favorável à renda básica universal” (TOMAZINI, 

LEITE, 2016, p.20). Graziano fazia parte do primeiro grupo, enquanto Fonseca estava ligada ao terceiro. 
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Quadro 7 - A experiência brasileira com transferências condicionadas de renda (1995-

2004) 

• 1995: Experiências pioneiras de Campinas e do Distrito Federal, com transferência de 

recursos a famílias que garantisse a frequência escolar de suas crianças;  

• 1996: Programa Bolsa Escola de Belo Horizonte;  

• 1996: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – sob responsabilidade do Governo 

Federal, implantado em regiões com maior concentração de trabalho infantil degradante;  

• 1998: Programa Nacional de Garantia de Renda Mínima – sob responsabilidade do 

Ministério da Educação - MEC;  

• 2001: Programa Bolsa Escola (BES), vinculado ao Ministério de Educação;  

• 2001: Programa Bolsa Alimentação (BAL), vinculado ao Ministério da Saúde;  

• 2002: Programa Auxílio Gás, gerido pelo Ministério de Minas e Energia. O Auxílio Gás não 

era um programa de transferência condicionada, mas um benefício financeiro às famílias com 

renda familiar per capita mensal até ½ salário mínimo, como forma de compensar o aumento 

do preço do gás de cozinha, resultante da retirada do subsídio naquele momento;  

• 2003: Programa Cartão Alimentação, como um componente da estratégia denominada “Fome 

Zero”. O Cartão Alimentação era gerido pelo hoje extinto Ministério Extraordinário da 

Segurança Alimentar – MESA;  

• 2003: Criação, por Medida Provisória n° 132, de 2003, do Programa Bolsa Família - PBF;  

• 2004: Promulgação da Lei da Renda Básica de Cidadania – Lei n° 10.835, de 2004;  

• 2004: Conversão em lei da Medida Provisória que criou o PBF. Lei n° 10.836, de 2004. 

Fonte: CUNHA; PINTO, 2008, p.3 

 

 

Figura II - Fontes de aprendizado na formulação do PBF 

 

Fonte: LEITE; PERES, 2015, p.624. 
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Com o passar dos anos, o PBF se tornou a política de maior destaque dentre aquelas 

implementadas e fortalecidas durante os governos Lula e Dilma, mas sua consolidação - bem 

como a consolidação do plano político-social que se estabelecia no país - só se tornou possível 

por conta do fortalecimento e coordenação institucional dessas iniciativas por meio da criação 

do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS) em janeiro de 2004. 

De acordo com Aranha (2010), “esta opção por criar estruturas governamentais para atuar com 

o combate à desigualdade social e à extrema pobreza trouxe ganhos institucionais e ampliou o 

leque de programas dirigidos a um público até pouco tempo excluído dos programas 

governamentais” (2010, p.80). 

O MDS foi criado a partir da integração do Ministério de Assistência Social, do 

Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome e da Secretaria-Executiva 

do Programa Bolsa Família. A nova pasta ministerial assumiu a responsabilidade pelo Programa 

Fome Zero, bem como a coordenação e gestão do Programa Bolsa Família, das políticas de 

Assistência Social, de Segurança Alimentar e Nutricional e de Inclusão Produtiva. Seu intuito 

era trabalhar em parceria com outros ministérios, coordenando as ações intersetoriais e 

buscando desenvolver, fortalecer e expandir as ações em torno dos programas na área social no 

Brasil (ARANHA, 2010). Patrus Ananias, ex-prefeito de Belo Horizonte e ator de destaque na 

comunidade política de segurança alimentar, bem como na implementação da estratégia de 

combate à fome no governo Lula, foi o escolhido para chefiar o ministério, cargo que ocupou 

até 2010.  

 

Figura III - Organograma do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

 

Fonte: MDS. Disponível em: 

<https://www.mds.gov.br/webarquivos/acesso_informacao/institucional/Organograma.pdf>. Acesso em 16 fev 

2020. 
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O ministério se estruturou em cinco secretarias, além da Secretaria Executiva e do 

Gabinete do Ministro (Figura III). Eram elas: a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

(SENARC), responsável pela gestão do PBF e do CadÚnico; a Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS), responsável pela gestão da Política Nacional de Assistência Social 

e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); a Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SESAN), responsável pelos programas e ações de segurança alimentar 

e nutricional e de combate à fome no nível federal, bem como pela articulação com a Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); a Secretaria de Articulação para Inclusão 

Produtiva (SAIP), responsável pelo gerenciamento das ofertas e demandas sociais para a 

inclusão produtiva, bem como das parcerias em torno do Programa Fome Zero; e a Secretaria 

de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), responsável pelo monitoramento e avaliação da 

política de desenvolvimento social. O Quadro 8 apresenta os programas desenvolvidos pelo 

MDS32, de acordo com a secretaria responsável pela sua gestão.  

A troca de gestão em 2011, com a posse da presidente Dilma Rousseff, não trouxe 

mudanças significativas para o MDS33. O caráter sucessório deste governo, por ser do mesmo 

partido e com propostas de manter e ampliar as conquistas de seu predecessor, garantiu a 

continuidade institucional do ministério e, consequentemente, a manutenção de seus projetos. 

Nesse momento, as principais mudanças foram a nomeação de Tereza Campello como ministra 

da pasta (o Quadro 9 apresenta os ministros que passaram pelo MDS entre 2004 e 2016) e o 

encerramento do Programa Fome Zero, que foi substituído como estratégia central das políticas 

sociais no Governo Federal pelo Plano Brasil Sem Miséria, cuja coordenação também ficou a 

cargo do MDS. O Brasil Sem Miséria foi formulado a partir dos avanços alcançados durante os 

governos Lula, tendo como público alvo a população em situação de extrema pobreza, e estava 

estruturado nos seguintes eixos: Garantia de Renda, Inclusão Produtiva Urbana e Rural e 

Acesso à Serviços Públicos (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014). O BSM pode contar 

 
32  Na literatura sobre a difusão internacional das políticas sociais deste período são recorrentes as menções ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) 

(MILHORANCE, 2013; SABOURIN et al, 2018; SABOURIN; GRISA, 2018). Esses programas, no entanto, 

estavam a cargo de outras pastas ministeriais - o PNAE no Ministério da Educação e o PRONAF no Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - e, portanto, não compõem o Quadro 8 nem as análises feitas a seguir.  
33 Em setembro de 2016, após o Golpe Parlamentar que removeu Dilma Rousseff da presidência da República, a 

pasta passou a se chamar Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e, em maio de 2017, por meio 

da a Medida Provisória nº 782, foi renomeada novamente, agora como Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS). Em 2019, a pasta foi extinta e sua estrutura foi incorporada ao Ministério da Cidadania, como Secretaria 

Especial de Desenvolvimento Social. (IPEA; ABC, 2018; Governo Federal, 2020. Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/acesso_informacao/institucional/Organograma%20MC%20Geral%20-

%202021.pdf>. Acesso em 13 fev 2020.) 
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com estrutura ministerial já mais fortalecida, exatamente por conta dessa continuidade 

garantida pela eleição da sucessora política de Lula. Como veremos a seguir, foi durante os 

governos Dilma que a difusão internacional das políticas sociais do MDS tomou maiores 

proporções. 

 

 Quadro 8 - Programas desenvolvidos pelo MDS de acordo com as Secretarias  

SENARC 
● Programa Bolsa Família (PBF)  

● Cadastro Único 

SNAS 

● Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF)  

● Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)  

● Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Adolescente)  

● Benefício de Prestação Continuada (BPC)  

● Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

● Serviço de Proteção Social Especial às Crianças e Adolescentes 

Vítimas de Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias  

● Serviço de proteção especial a pessoas com deficiência vítimas de 

violação de direitos  

● Serviço de proteção social aos adolescentes e jovens em Cumprimento 

de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Proteção 

de Serviços à Comunidade (PSC) 

SESAN 

● Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar 

(PAA)  

● Programa do Leite (PAA Leite)  

● Programa Restaurantes Populares  

● Programa Bancos de Alimentos  

● Programa Cozinhas Comunitárias  

● Programa de Agricultura Urbana  

● Programa Cisternas  

● Programa de Feiras e Mercados Populares 

SAIP 

● Programa Próximo Passo  

● Programa de Coleta Seletiva Solidária  

● Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social 

SAGI 

● Programa Gestão Social com Qualidade  

● Avaliação e Monitoramento  

● Formação e Disseminação  

● Gestão da Informação 

Fonte: MDS, 2010. 
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Quadro 9 - Ministros do MDS entre janeiro de 2004 e maio de 201634 

Ministro Período  

Patrus Ananias de Sousa jan/2004 até mar/2010 

Márcia Helena de Carvalho Lopes mar/2010 até dez/2010 

Tereza Campello jan/2011 até mai/2016 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 - A área internacional do MDS 

 

Considerando que a estrutura organizacional do ministério se manteve praticamente 

inalterada durante o período aqui analisado, e para os fins deste trabalho, é interessante notar 

que o MDS já surge com uma área específica para tratar das relações internacionais - a 

Assessoria Internacional -, ou seja, com uma agenda internacional introjetada no plano 

organizacional do ministério. Estando sua criação diretamente relacionada com o projeto 

político dos governos Lula, a existência de um órgão responsável para lidar com a agenda 

internacional do ministério sinaliza mais uma vez a articulação entre a política doméstica e a 

política externa e a permeabilidade da estratégia internacional nos órgãos deste governo. Dentro 

do organograma do MDS (cuja estrutura central está representada na Figura III), a atuação 

internacional da pasta estava, efetivamente, dividida entre o Gabinete do Ministro, no qual se 

encontrava a Assessoria Internacional (AI), e na Secretaria Executiva, dentro da Diretoria de 

Projetos Internacionais (DPI)35(MDS, 2010; ALVES, 2020; SOARES, 2020).  Os dados sobre 

o funcionamento da área internacional do MDS (Figura IV) são bastante escassos e desafiaram 

o desenvolvimento deste trabalho. Assim, foi necessário triangular o levantamento 

bibliográfico e dos documentos oficiais do MDS com as entrevistas semiestruturadas com 

gestoras da área internacional: Iara Alves, responsável pelo DPI entre 2010 e 2016; e Aline 

Soares, chefe da AI entre 2010 e 2012. 

 

 

 

 
34 Entre a posse de Michel Temer, após o Golpe Parlamentar e a extinção da pasta ministerial do MDS em 2019, 

o ministério teve como ministros Osmar Terra, no período entre maio de 2016 e abril de 2018, e Alberto Beltrame, 

entre abril de 2018 e dezembro de 2018. 
35 De acordo com Alves (2020), de partida a coordenação dos projetos com OIs ficou a cargo da Unidade de 

Implementação de Projetos (UIP), na qual um diretor de projetos tocava os primeiros acordos assinados entre o 

MDS e o Banco Mundial. Posteriormente, essa estrutura se expandiu e tomou forma de uma diretoria, por conta 

do fluxo de projetos. 
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FIGURA IV - A área internacional do MDS (2004-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A divisão da atuação internacional dentro do ministério, então, acontecia da seguinte 

forma: no DPI, que estava ligado à Secretaria Executiva, ficavam concentradas as ações 

técnicas e administrativas diretamente relacionadas a projetos de cooperação internacional com 

organismos internacionais, sendo que se executavam dois tipos de projetos: com os Organismos 

ONU (PNUD, UNESCO, UNICEF, etc.); e com instituições financeiras internacionais (Banco 

Mundial, BIRD, BID, etc.) (ALVES, 2020). No primeiro caso, a parceria era firmada de forma 

que o governo brasileiro disponibilizasse a verba para que esses organismos desenvolvessem 

projetos dentro do país. Já com os bancos internacionais, estas instituições concediam 

empréstimos para execução de projetos por meio do MDS. Em ambos os casos, a grande 

maioria dos projetos envolviam a consolidação e fortalecimento dos programas implementados 

pelo MDS. De acordo com Alves (2020), o DPI  

era uma área que tinha que fazer a execução desse dinheiro, então assim, dentro da 

minha área eu tinha equipe de licitação, tinha uma equipe de planejamento que fazia 

toda a parte de planejamento e elaboração dos projetos, mas também fazia gestão 

financeira, gestão de orçamento, emissão de passagens, então era uma área realmente 

de execução. Por isso a gente estava ligada à área executiva, da secretaria executiva 

(ALVES, 2020). 

 

O DPI tinha perfil mais operacional e técnico, que envolvia interlocução com essas OIs, 

estabelecimento de acordos, prestação de contas e coordenação interministerial para execução 

dos projetos (ALVES, 2020; SOARES, 2020).  Os anexos A, B e C ilustram alguns exemplos 

dos contratos estabelecidos entre MDS e OIs por meio do DPI. O Anexo A se trata de um 

Relatório de Reunião do Comitê de Apreciação de Projetos PNUD, referente ao Projeto 

BRA/12/006 de Apoio à gestão descentralizada do Sistema Único da Assistência Social - 
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SUAS, que aconteceu em 9 de novembro de 2012, com a presença de representantes do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do MDS e da ABC. O Anexo 

B é um Edital de Contratação de Consultor para atuar no Projeto Unesco 914BRZ3002, 

executado a partir do Acordo de Empréstimo com o BIRD - Nº 7841-BR, no ano de 2016. O 

Anexo C se trata de um e-mail do Banco Mundial para o DPI, na pessoa de Iara Cristina Silva 

Alves - uma das entrevistadas deste trabalho -, aprovando o Manual Operacional - Revisão 1 - 

do Projeto "Consolidação do Programa Bolsa Família e Apoio ao Plano Brasil Sem Miséria” 

(Acordo de Empréstimo nº 7841/BR).  

Já a AI era responsável pelo assessoramento e apoio técnico ao ministro nos assuntos 

internacionais, como visitas, contato institucional com outros países e, em especial, pela 

execução de projetos de cooperação Sul-Sul. Era a AI quem recebia as demandas de outros 

países por cooperação técnica a respeito dos programas executados pelo MDS e ficava 

encarregada de organizá-las - sendo esse um de seus principais desafios, especialmente pelo 

aumento exponencial dessa demanda com o passar do tempo, como veremos mais à frente. De 

acordo com Soares (2020), além da mobilização de recursos para o contato internacional - como 

organização das viagens internacionais do ministro ou gestores do MDS -, a cooperação técnica 

e a troca de conhecimento com outros países se tornou uma das principais atividades dentro da 

AI e as demandas por esse tipo de atuação surgiam inclusive dos contatos feitos pelo o 

presidente Lula durante suas viagens. Soares (2020) indica que a cooperação executada pela AI 

era influenciada por uma filosofia, na qual  

ela [a cooperação internacional] tinha que ser baseada mais em demanda, que não era 

a questão de você partir para oferta, porque não tinha o viés de colonização. Então 

assim, precisava que os países buscassem, que acontecia muito: como os programas 

sociais do ministério eram uma espécie de vitrine, a gente tinha muita demanda. O 

presidente viajava muito né, e depois a presidente Dilma ainda continuou viajando um 

pouco - mas sobretudo na época do governo Lula, ele tinha esse perfil muito 

carismático. Toda vez que ele viajava, que ele fazia aquelas missões, sempre tinha 

muita demanda, muita curiosidade, muito pedido de apoio e, enfim, acabava sempre 

chegando ao Ministério, e a gente precisava atender. E acabou que a gente começou 

a organizar essa demanda por que o ministério era relativamente pequeno, e se 

deixasse era assim quase que todo dia a gente tinha que atender alguma delegação, 

alguma missão que vinha (SOARES, 2020).  

 

Em ambos os casos, as estruturas responsáveis pela atuação internacional do ministério 

intermediavam o contato entre o meio internacional e as secretarias do MDS. De acordo com a 

demanda por este ou aquele projeto, era feito o contato com a secretaria responsável por sua 

execução e estes gestores eram os responsáveis pelo compartilhamento das experiências e a 

execução dos projetos dentro do país (ALVES, 2020; SOARES, 2020). De fato, a cooperação 

técnica internacional foi um dos principais instrumentos da internacionalização de políticas 
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públicas neste período e, portanto, é importante explorá-la mais atentamente como instrumento 

político nos governos do PT, assim como o papel da ABC nesse processo de interação entre o 

MDS e o meio internacional. 

 

4.3 Cooperação Técnica Internacional no MDS: a relação com a ABC e com o MRE 

 

Durante os mandatos de Lula, o PBF - programa de maior destaque dentro do quadro 

das políticas sociais petistas no Governo Federal - “passou por um processo de consolidação, 

especialmente nas suas duas primeiras frentes – a transferência de renda e o acompanhamento 

de condicionalidades. Evidências de seus impactos sobre a pobreza, a educação e a saúde 

começaram a se acumular.” (PAIVA; FALCÃO; BARTHOLO, 2013, p.25). O sucesso do 

Bolsa Família e de outras políticas sociais implementadas por esse governo, bem como a intensa 

atividade internacional do presidente Lula, fizeram com que a demanda de países querendo 

conhecer o funcionamento desses programas aumentasse exponencialmente no MDS - inclusive 

após o fim da gestão Lula, no governo Dilma.  

Entre 2011 e 2016, 455 delegações de 107 países visitaram o ministério em busca de 

informações sobre os programas desenvolvidos em torno do combate à fome, à pobreza e à 

desigualdade social. As Figuras V e VI mostram a divisão das delegações que visitaram o MDS 

neste período de acordo com o país e região, sendo a maioria oriundas da América Latina, 

Caribe e África (MDS, 2016). De acordo com dados do MDS, “a segurança alimentar e 

nutricional é o tema de maior interesse, sendo buscado por 238 delegações, seguido pelo Bolsa 

Família e o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que foram 

apresentados a 217 delegações” (MDS, 2016). O fato dessas atividades crescerem tanto durante 

esse período e serem os dados mais presentes nas documentações encontradas dão indícios de 

que: (i) a imagem internacional construída através da política externa nos governos Lula 

continuou dando frutos e atraindo olhares para o país durante o mandato de sua sucessora; (ii) 

durante os governos Dilma, o MDS passou a documentar mais detidamente esse fenômeno de 

internacionalização das suas políticas; (iii) a cooperação técnica internacional continuou sendo 

instrumento de política externa, bem como se consolidou como prática em outras pastas 

ministeriais dentro do Governo Federal.  

Alguns dados apoiam esses indícios. Em 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), em parceria com o MRE e a ABC e com apoio da Casa Civil/PR, fez um 

levantamento de dados sobre os recursos investidos pelo Governo Federal na chamada 

Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional. Entre 2010 e 2018, foram 
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lançadas quatro edições com a síntese dos dados de 2005 a 2009, 2010, 2011 a 2013 e 2014 a 

2016. No primeiro relatório (sobre o período 2005-2009), o MDS é mencionado apenas como 

membro do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Assistência Humanitária Internacional 

(GTI-AHI), que tinha destaque “em questões de alimentação, saúde, frete e direitos humanos” 

(IPEA; ABC, 2010, p. 23). Na edição referente ao ano de 2010, como parte de uma tabela que 

especifica os gastos com esse tema por órgão do Governo Federal, aponta-se que o MDS teve 

um gasto de R$73.161 com a cooperação técnica internacional (IPEA; ABC, 2013). Já na 

terceira edição, com os dados referentes à 2011 a 2013, há uma mudança na metodologia do 

relatório e, de maneira a melhor dimensionar a cooperação para o desenvolvimento, o IPEA 

selecionou 6 políticas públicas com maior relevância na área para aprofundar sua análise. Entre 

elas, estavam as do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, conforme o IPEA, 

a cooperação executada pelo MDS foi baseada no compartilhamento de experiências 

por autoridades, especialistas e técnicos do ministério em eventos nacionais e no 

exterior. Os eventos foram de diversas naturezas, tais como audiências, conferências, 

debates, encontros, exposições, fóruns, mesas-redondas, missões, oficinas, painéis, 

reuniões, seminários e workshops. Além disso, o MDS desenvolveu os Seminários 

Internacionais “Políticas Sociais para o Desenvolvimento” e a recepção de missões 

bilaterais, em articulação com o MRE (IPEA; ABC, 2016, p.36). 

 

 

Figura V - Delegações recebidas pelo MDS de 2011 até maio de 2016 por país 

 

Fonte: GARCIA; CORTIZO, 2016, p.27  
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Figura VI - Distribuição por região das Delegações Internacionais que visitaram o MDS 

entre 2011-2016 

 

Fonte: MDS, 2016  

 

No decorrer do período examinado nesta edição, o MDS esteve presente no exterior em 

220 missões, participando de eventos organizados por outros países, por atores regionais (como 

o Mercosul) e em foros globais com a participação de OIs (IPEA; ABC, 2016). Além disso, o 

MDS também recebeu missões em território nacional para o compartilhamento de experiências, 

cujos números estão representados no Gráfico A. Entre as atividades executadas, estão eventos 

como o V Fórum Ministerial de Desenvolvimento do PNUD e a Semana Sul-Americana de 

Desenvolvimento Social, bem como eventos promovidos pelo próprio MDS, como os 

Seminários Internacionais de Políticas Sociais para o Desenvolvimento. O relatório ainda 

menciona que  

autoridades estrangeiras vieram para o Brasil para estabelecer parcerias e aprofundar 

o conhecimento em áreas específicas das políticas sociais brasileiras. No país, 

buscaram conhecer estes aspectos: i) as políticas de crédito (Sudão); ii) as políticas de 

proteção social (Botsuana, Bulgária, Costa do Marfim, Cuba, Egito, El Salvador, 

França, Haiti, México, Moçambique, Omã, Reino Unido, Tunísia e Vietnã); iii) os 

programas de cisternas (Timor-Leste); iv) o Cadastro Único (El Salvador, Índia, Peru 

e Venezuela); v) o Programa Bolsa Família (África do Sul, Alemanha, Bangladesh, 

China, Colômbia, Honduras, Índia e Suriname); vi) o Plano Brasil Sem Miséria 

(África do Sul, China, Colômbia, Peru e Suécia); vii) a Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Bolívia, Colômbia, Egito, El Salvador, Estados Unidos, 
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Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti, Indonésia, Mali, México, Quênia, Senegal, Serra 

Leoa, Suriname e Tanzânia); viii) o Programa de Alimentação Escolar (El Salvador, 

Mali e México); ix) a produção e comercialização de alimentos (Moçambique e 

Malauí); x) os programas de inclusão da juventude (Quênia); e xi) os sistemas de 

gerenciamento, monitoramento e avaliação de políticas (Peru, Quênia e Uruguai) 

(IPEA; ABC, 2016, p.38). 

 

Gráfico A - Número de delegações e de países recebidos por ano (2011-2013) 

  

 Fonte: IPEA; ABC, 2016, p.37. 

 

A última edição do relatório sobre Cooperação para o Desenvolvimento Internacional 

desse período, que apresenta os dados referentes a 2014 e 2016, destaca novamente a ação do 

MDS entre as políticas de maior relevância nesta área. Nesse período, o ministério esteve 

presente em eventos internacionais, compartilhando suas experiências com políticas sociais 

relacionadas à fome, à pobreza e à assistência social, como, por exemplo, no Seminário 

Internacional do Combate ao Tráfico para Fins de Exploração do Trabalho: protegendo crianças 

e adolescentes (realizado em março/2014, no Paraguai), os Seminários Internacionais do 

Programa de Aquisição de Alimentos e o Fórum Internacional Iniciativas de Proteção Social 

para Atingir Fome Zero (realizado em novembro/2016, na África do Sul) (IPEA; ABC, 2018). 

Ao mesmo tempo, o ministério 

contabilizou 25 eventos nacionais com participação de delegações estrangeiras em 

2014, 21 em 2015 e quatro em 2016, totalizando cinquenta eventos nacionais no 

período. Em 2014, as políticas brasileiras de desenvolvimento social e combate à fome 

foram compartilhadas com 52 países e três organizações internacionais, considerando 

missões realizadas tanto no exterior quanto no Brasil (com quarenta países em 2015 e 

54 países em 2016). No total, entre 2014 e 2016, as experiências brasileiras foram 

compartilhadas com 83 países, em sete regiões (IPEA; ABC, 2018, p.237). 

 

 O documento também traz dados sobre o contato para cooperação bilateral com o Brasil, 

com interesse nos mais diversos programas do MDS, pelos seguintes países: Angola, Belize, 
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Bolívia, Burundi, Cabo Verde, Camboja, China, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, 

Jamaica, Lesoto, Malawi, México, Paquistão, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, Timor Leste e 

Zâmbia (IPEA; ABC, 2018). Os dados presentes nas quatro edições do relatório do IPEA 

ajudam a elucidar o panorama da cooperação internacional dentro do MDS durante 

praticamente seus 13 anos de funcionamento, com destaque para a atividade internacional entre 

2011 e 2013, período no qual o ministério esteve presente e/ou organizou o maior número de 

eventos desse caráter. Ademais, entre 2003 e 2010, foram assinados 62 acordos de cooperação 

internacional no MDS, sejam eles memorandos, projetos e cartas de intenção, entre outros 

formatos (FARIA, 2012, p.254).  

 

Quadro 10 - Edições dos Seminários Internacionais de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento organizados pelo MDS 

Edição Data Local 

I Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 
Janeiro/2012 Brasília 

II Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 
Março/2012 Brasília 

III Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 
Maio/2012 Brasília 

IV Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 
Agosto/2012 Brasília 

V Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 

 

Junho/2013 Brasília 

IX36 Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 
Abril/2014 Brasília 

X - Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento - Edição Especial “Brasil: Superar a 

Fome é Possível” 

Junho/2015 
ExpoMilão 

(Milão, Itália) 

XI Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento 

Maio/2016 Brasília 

Fonte: ANTONIO, 2012; EXAME, 2013; FECESC, 2012; IPC-IG, 2014; MDS, 2016; NETHIS, 2014; 

ORSOLON, 2015; PRATES, 2016; PT SENADO, 2012; TV BRASILGOV, 2012; WPF, 2016; WWP, 2015; 

WWP, 2016; Elaboração própria. 

 
36 Não foram encontradas informações sobre a realização do VI, VII e VIII Seminário. Contudo, de acordo com 

dados sobre o IX Seminário, entre 2012 e 2014 o MDS já havia promovido oito edições do evento, com a 

participação de 50 delegações de 41 países (WWP, 2014).  
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O contato desses países que buscavam cooperação na área das políticas sociais com o 

MDS era feito através da Assessoria Internacional e, segundo Soares (2020), a estrutura 

pequena do ministério, bem como os poucos recursos dentro da AI, fizeram com que fosse 

necessário organizar essas demandas de maneira a conseguir lidar com esse alto fluxo de 

procura. Assim, foi concebido o Seminário Internacional de Políticas Sociais para o 

Desenvolvimento, cuja primeira edição aconteceu em janeiro de 2012 e que tinha como objetivo 

apresentar os programas desenvolvidos pelo ministério, organizar a recepção de gestores de 

outros países e colocá-los em contato direto com esses programas, por meio de visitas in loco 

(SOARES, 2020). Esses eventos eram feitos em parceria com outros órgãos, como a Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

e o Ministério da Saúde (MS), que estavam envolvidos nos programas de caráter transversal e 

que auxiliavam na parte estrutural, de conteúdo e de recursos para realização dos seminários. 

O Quadro 10 a seguir esquematiza a periodicidade desses eventos, a partir dos dados levantados 

em notícias oficiais, vídeos e documentos produzidos pelo ministério. 

Apesar da AI e do DPI organizarem e coordenarem as ações internacionais do MDS, a 

relação desses órgãos com o meio internacional era intermediado e coordenado pelo Ministério 

das Relações Exteriores, mais especificamente por meio da agência responsável pelo tema da 

cooperação na política externa, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC). A ABC, órgão 

subordinado ao MRE criado em 1987, é responsável por 

articular órgãos nacionais e internacionais, inclusive universidades e empresas, a fim 

de que participassem nos programas de cooperação técnica internacional. Dentre 

outras atribuições, até hoje cabe à ABC orientar as instituições nacionais sobre as 

oportunidades existentes no âmbito dos vários acordos de cooperação técnica 

firmados pelo Brasil; apoiá-las na formulação dos projetos; coordenar, na condição de 

órgão oficial responsável pela cooperação técnica internacional, a negociação entre as 

instituições cooperantes e as solicitantes; monitorar a execução dos projetos, assim 

como divulgar informações sobre seu desenvolvimento e os resultados logrados 

(ALMINO, 2017, p. 21). 

 

A instituição da ABC expressava a posição estratégica da cooperação - bilateral e 

multilateral - para o país e aproxima as funções técnicas necessárias para a execução desse tipo 

de projeto com a agenda da política externa (ALMINO, 2017; ABREU, 2013). Dentro do 

organograma do Itamaraty, está vinculada à Secretaria-Geral das Relações Exteriores e sua 

estrutura, que passou por poucas mudanças no decorrer dos anos, está organizada em uma 

Diretoria e as seguintes Coordenações Gerais: Coordenação Geral de Cooperação Técnica entre 

Países em Desenvolvimento; Coordenação Geral de Cooperação Técnica Bilateral; 

Coordenação Geral de Cooperação Técnica Multilateral; e Coordenação Geral de 

Administração e Orçamento Geral da ABC (SOUZA, 2018). Os diretores-gerais da agência, 
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durante o período aqui analisado, estão listados no Quadro 11. Na ABC, de acordo com 

documento estratégico da agência de 2016,  

são princípios da cooperação técnica internacional brasileira: a promoção de 

autonomias nacionais na formulação e gestão de políticas públicas de 

desenvolvimento; a horizontalidade nas relações de cooperação e equilíbrio de 

interesses; o mútuo benefício; o respeito à soberania e a não ingerência de uma parte 

cooperante nos assuntos internos da outra; a não imposição de condicionalidades; o 

reconhecimento e utilização das experiências e das capacidades locais; e o foco no 

desenvolvimento de capacidades humanas, institucionais e produtivas como base para 

o alcance de avanços qualitativos, mensuráveis e duráveis. Em termos geográficos, a 

cooperação técnica prestada pelo Brasil prioriza as dimensões fronteiriça, regional e 

extrarregional com a América Latina, o Caribe e a África (ABC, 2016, p.1). 

 

Quadro 11 - Diretores-Gerais da ABC (2003-2016) 

Período Diretor-Geral 

2003 Marco César Naslausky (desde 2001) 

2003-2006 Lauro Barbosa da Silva Moreira 

2006-2008 Luiz Henrique Pereira de Fonseca 

2008-2012 Marco Farani 

2012-2015 Fernando José Marroni de Abreu 

2015-2016 João Almino (até 2018) 

Fonte: MILANI, 2017. Elaboração própria 

 

A ideia da cooperação como ferramenta política no meio internacional, principalmente 

para manutenção da paz, desponta nas primeiras décadas do século XX e ganha força no período 

Pós-Segunda Guerra, estimulada pela criação da ONU. Nessa época, iniciativas em busca da 

cooperação entre os países começam a se concretizar e, na década de 1970, “o acúmulo de 

experiências positivas dos países em desenvolvimento passíveis de serem transferidas para 

outros países com realidades semelhantes fez com que as Nações Unidas desenvolvessem e 

fomentassem o conceito de ‘cooperação técnica entre países em desenvolvimento (CTPD)''' 

(ABREU, 2013, p.4). Com o decorrer do tempo, essa concepção foi sendo refinada, 

especialmente por conta dos movimentos de descolonização dos países do continente africano 

e asiático. O Brasil, que desde a década de 1960 já estava envolvido com projetos de cooperação 

internacional, como receptor de países desenvolvidos e OIs, participou da trajetória da 

construção dessa modalidade de cooperação que buscava criar laços de parceria entre os países 

e não relações doador-receptor, como é comum na modalidade Norte-Sul (CHEDIEK, 2017). 

Nomeada de Cooperação Sul-Sul, esse tipo de cooperação ganhou bastante destaque como 
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instrumento de política externa durante os governos Lula sendo que, no período entre 2005 e 

2010, a contribuição brasileira para a cooperação para o desenvolvimento mais do que 

quintuplicou (LEITE; SUYAMA; POMEROY, 2015). Notadamente, a cooperação Sul-Sul 

não se define apenas pela posição geográfica dos países que dela tomam parte, mas 

também – e principalmente – por um conjunto de princípios que guiam as ações 

envolvidas nesse processo. Em primeiro lugar, essa cooperação deve ser iniciada pelo 

país que tem interesse em receber a assistência (ou seja, é um processo iniciado pelo 

país que o demanda – demand-driven), uma característica fundamental que garante 

que a decisão sobre a relevância do projeto seja de exclusividade do país demandante 

(Bry, 2015). Esse tipo de cooperação se estabelece respeitando-se os princípios de 

soberania e não interferência/não intervenção nos assuntos domésticos de ambas 

as partes, as quais também têm a perspectiva de benefícios mútuos nessa relação. Em 

segundo lugar, a cooperação Sul-Sul se conduz de maneira horizontal (ou seja, a 

todo momento os participantes têm as mesmas prerrogativas) e visa promover a 

apropriação (ownership) local dos projetos desenvolvidos, que também devem ser não 

condicionados. Em outras palavras, nada deve ser requisitado do país demandante em 

troca da assistência prestada pela contraparte (Sá e Silva, 2010; Bry et al., 2014; Bry, 

2015; Wang e Banihani, 2015). Quanto à substância desses projetos, entende-se que 

inovações em termos de políticas públicas para o desenvolvimento têm se 

originado nos países em desenvolvimento, e que o contexto semelhante entre esses 

favorece a troca de experiências e a busca conjunta por soluções para problemas 

similares. A cooperação Sul-Sul permite, assim, que trocas de conhecimentos e 

tecnologias sejam realizadas com baixo custo em comparação com outras 

modalidades de cooperação, como a Norte-Sul (ARRUDA; TEBALDI; OSÓRIO, 

2017, p.268, grifo nosso). 

 

A cooperação Sul-Sul tem como base formar relações com dinâmicas de poder mais 

igualitárias e essa filosofia esteve bastante presente na política externa de Lula, em especial na 

relação com os países africanos (LEITE; POMEROY; SUYAMA, 2015; ARRUDA; 

TEBALDI; OSÓRIO, 2017). Durante as gestões petistas,  

a chamada cooperação técnica para o desenvolvimento (CTPD) (ou cooperação 

técnica Sul-Sul ou cooperação horizontal) passou a ser “reforçada”, como assinalado 

por Puente (2010), o que é evidenciado, por exemplo, pela ampliação do orçamento 

da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério de Relações 

Exteriores. De acordo com a ABC, a CTPD brasileira procura fortalecer as relações 

do país com os demais países em desenvolvimento, apoiando projetos que sejam 

prioridades nacionais dos países parceiros, que tenham o envolvimento de instituições 

locais e sejam capazes de produzir um impacto significativo e multiplicar os seus 

efeitos nos países parceiros (ABC, 2010) (FARIA, 2012, p.254). 

 

No caso da atuação do MDS, é possível identificar que a intermediação da ABC nos 

acordos firmados com outros países, bem como a própria agenda de política externa de Lula, 

influenciava os projetos de cooperação executados por essa pasta ministerial37 (SOARES, 

 
37 Segundo Soares (2020), a “filosofia” que embasava a cooperação técnica no Governo Federal naquele momento 

não implicava na busca por cooperação por meio do MDS, ou seja, na busca ativa por ferramentas ou programas 

que auxiliassem o ministério. Na sua visão, “durante esse período a gente não pedia cooperação. Se houvesse 

algum tipo de cooperação, era bem na base assim do que que a gente pode aprender em troca do que a gente está... 

não ensinando, porque aí também não era bem esse termo, era um intercâmbio, né? Bem assim nessa filosofia. 

Mas não tinha, assim, uma visão de buscar cooperação. Que, assim, tendo uma visão crítica agora: eu me ressentia 
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2020). A cooperação era um instrumento adotado pelo Governo Federal em diversas arenas 

internacionais e foi amplamente encorajada dentro do processo de internacionalização de 

políticas domésticas. Não havia, contudo, um modelo a ser seguido para os projetos de 

cooperação. As políticas e programas eram apresentados de maneira que os países pudessem 

eventualmente vir a desenvolver seus próprios modelos de acordo com suas características e 

capacidades - um elemento chave no processo de difusão de políticas públicas.  

A dinâmica de interação entre o MDS, a ABC e o MRE, ilustrada na Figura VII, se 

organiza da seguinte forma: o MRE era responsável por coordenar as eventuais atividades no 

exterior executadas pelo ministro e pelos gestores do MDS e, em geral, era o receptor dos 

primeiros contatos feitos por países e OIs interessadas em conhecer mais sobre os projetos 

desenvolvidos pelo país; a ABC era a executora técnica dos projetos de cooperação, sendo 

responsável pelos editais, pela regulamentação dos projetos e controle sobre sua execução. 

Cabia à ABC coordenar essas atividades, de forma até mesmo autônoma frente ao MRE, tendo 

certo grau de autonomia devido ao seu perfil de agência. As demandas recebidas pelo MRE e 

pela ABC eram então encaminhadas para o MDS e, de acordo com o caráter da demanda, ela 

era alocada na AI ou na DPI. Estes órgãos, então, mobilizavam os recursos e as secretarias cujas 

competências eram mais adequadas de acordo com a área do projeto em questão38.  

No caso dos projetos desenvolvidos com OIs, desenvolvidos em parceria com a DPI, 

havia também um trabalho administrativo e de prestação de contas39 que envolvia a 

Controladoria Geral da União (CGU) e a Secretaria de Relações Internacionais (SAIN) do 

Ministério da Fazenda, por conta da movimentação de recursos financeiros tanto para fora 

quanto para dentro do país (ALVES, 2020). Já com a AI, a ABC era a responsável por firmar 

os acordos de cooperação bilateral para projetos de cooperação, que seriam então executados 

pelo MDS. Contudo, esta não era a única demanda com a qual esta assessoria lidava. De acordo 

com Soares (2020), havia uma certa descoordenação entre a ação da ABC e do MRE nesse 

sentido, pois apesar de ser a ABC a responsável pela pauta da cooperação internacional, “eram 

várias áreas dentro do MRE que tentavam puxar para si esse papel de coordenar a cooperação.” 

 
um pouco de buscar cooperação também, em alguns aspectos.  A gente não tinha essa atividade de buscar 

cooperação. Não foi feito esse exercício, era muito apenas na questão de atender demandas que viessem” 

(SOARES, 2020). 
38 De acordo com Alves (2020), os projetos da DPI muitas vezes envolviam mais de uma Secretaria do MDS, por 

conta de seu caráter transversal, sendo que a SAGI “normalmente estava em todos os nossos projetos, porque todos 

os projetos envolviam avaliação, avaliação das políticas, envolviam monitoramento”.  
39 Segundo Alves (2020), por volta de 2013 a ABC elaborou um sistema de acompanhamento e gestão de projetos, 

no qual os gestores do DPI passaram a preencher dados referentes à compras, contratações, trechos viajados, 

período das viagens, etc., como meio de organizar e sistematizar as informações a respeito dos projetos 

desenvolvidos.  
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(SOARES, 2020). Além da ABC, haviam as demandas que vinham diretamente do MRE - como 

aquelas da CGFOME40 - e, principalmente durante os governos Lula, as viagens para o exterior 

do presidente também gerava agendas, e demandas para essa área do MDS. Nesse caso, os 

contatos do presidente muitas vezes “gerava um compromisso e, então, o diplomata que tinha 

acompanhado a reunião, seja embaixador, chanceler ou quem estava acompanhando, terminado 

aquela reunião, saía ligando para o ministério e dizia: ‘olha, teve reunião com o presidente Lula 

e tem que fazer isso, tem que mandar uma equipe imediatamente para tal país para fazer 

cooperação em dois dias’” (SOARES, 2020).  

 

FIGURA VII - A relação entre MDS, MRE e ABC

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 
40 A Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome (CGFOME) foi criada em 2004 dentro da 

estrutura MRE com o objetivo de fazer a interface internacional do Programa Fome Zero, com ações voltadas à 

segurança alimentar e desenvolvimento rural, tanto de caráter emergencial quanto estrutural. A CGFOME era 

liderada pelo diplomata Milton Rondó e foi extinta em 2016 (LEITE; POMEROY, SUYAMA, 2017; IPEA; ABC, 

2016) 
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4.4 Circulação de atores e ideias – a configuração de uma “plataforma de exportação” de 

políticas sociais 

 

 Tendo em vista as características da área internacional do MDS e o fluxo de atividades 

no decorrer do período aqui analisado, pode-se observar que sua atuação em projetos de 

cooperação técnica internacional, com OIs ou em acordos bilaterais, é um componente 

endógeno de um processo que também se expandiu para o meio externo. No contexto 

doméstico, a atuação internacional do MDS foi amadurecendo de forma que a pasta se tornou 

arena institucional de destaque na articulação entre política externa e políticas sociais. Ao 

mesmo tempo, a difusão das políticas sociais dos governos petistas se expandiu, configurando 

o que se denomina “plataforma de exportação” dessas políticas (PORTO DE OLIVEIRA, 2013; 

PORTO DE OLIVEIRA; PAL, 2018). Este processo envolveu “a quest for international 

legitimacy, the role of “policy ambassadors,” the joint efforts of various national institutions, 

proactive engagement regarding transfers via development co-operation, Brazilians occupying 

positions in international organisations, and the creation of institutions designed for policy 

transfers” (PORTO DE OLIVEIRA, 2019, p.251). Desta forma, a face exógena dessa relação 

entre políticas sociais e a PEB está relacionada a três fatores, que serão explorados mais 

atentamente nesta seção: (a) ao apoio de Organismos Internacionais - com destaque para o 

Banco Mundial - às políticas sociais e sua difusão como best practices no meio internacional; 

(b) à presença de atores chave, relacionados às políticas sociais, em arenas internacionais; (c) à 

busca pela construção de ferramentas de compartilhamento das experiências brasileiras, como 

foi o caso da plataforma World Without Poverty. 

 A difusão de políticas brasileiras vinha ocorrendo desde a década de 1990. O Brasil 

começou a ganhar destaque internacional por conta de políticas públicas que despontavam 

como modelos de best practice, muitas das quais eram políticas subnacionais implementadas 

por governos petistas (PORTO DE OLIVEIRA 2020; PORTO DE OLIVEIRA, 2013; 

TREVAS, 2019). O Orçamento Participativo, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Alegre e 

reconhecido como exemplo de inovação de política pública, é tido como precursor no processo 

de difusão de políticas brasileiras para o meio internacional (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). 

A eleição de Lula e a chegada do PT ao Governo Federal ampliou o leque de políticas sociais 

a nível nacional e, ao longo do tempo, o país foi se consolidando como modelo de inovação de 

políticas públicas. Assim,  

a partir dos anos 2000, este processo atingiu um novo patamar, com o crivo de 

organismos multilaterais como a ONU e o Banco Mundial, que passaram a 

recomendar modelos inspirados no caso brasileiro de programas de transferência de 
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renda, orçamento participativo e agricultura familiar (Porto de Oliveira, 2016). As 

avaliações sistemáticas positivas, domésticas e exógenas, do Programa Bolsa Família, 

especialmente a partir de 2007, tiveram um papel importante na criação de uma policy 

image (Baumgartner & Jones, 1999) positiva e bem sucedida do programa em termos 

de eficácia para reduzir níveis de pobreza e em termos de efetividade para alavancar 

mudanças sociais em diversas áreas (LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 

2016, p.1). 

 

A exportação das políticas sociais petistas fazia parte de uma estratégia mais ampla da 

política externa, de maneira a fortalecer o soft power e a imagem do Brasil no exterior (PORTO 

DE OLIVEIRA, 2019). Um primeiro fator que corroborou para o processo de difusão 

internacional das políticas sociais dos governos petistas foi o envolvimento de OIs, 

notadamente o Banco Mundial. Em linhas gerais, Faria (2018) pondera que, sendo as OIs  

tanto produto como produtoras da globalização, são muitas vezes o epicentro dos 

enormemente variados e intrincados processos de difusão de políticas, sendo também 

centrais para a construção, legitimidade e operação de diversas redes transnacionais e 

comunidades epistêmicas que definem ou pautam a difusão das políticas públicas, 

sendo talvez as principais promotoras do que hoje é por vezes chamado de “políticas 

públicas globais” (Bauman & Miller, 2012, e Deacon & Stubbs, 2013) (FARIA, 2018, 

p.30). 

 

A aproximação do Banco Mundial no processo de implementação do PBF é elemento 

indispensável para compreensão do processo de difusão das políticas sociais nos governos do 

PT. O Banco Mundial foi um dos principais vetores de propagação dos PTRC a partir do início 

dos anos 2000. O caso brasileiro (PBF) e o caso mexicano (Oportunidades) acabaram se 

tornando modelos emblemáticos de PTRC dentro do Banco Mundial, o que significou também 

uma subversão do papel desses países na organização. Isto porque, até então, a atuação do 

Banco Mundial nos países em desenvolvimento era invariavelmente marcada pela imposição 

de modelos de desenhos, instrumentos e avaliações de políticas públicas. Naquele contexto, 

contudo, apresentaram-se condições políticas e institucionais para alçar o caso brasileiro, por 

exemplo, como modelo a ser replicado, a partir da atuação de atores domésticos e internacionais 

(LEITE; PERES, 2013; MATTOS, 2001). Ou seja, o Banco Mundial passa a recomendar 

políticas desenvolvidas por países do Sul para outros países. De partida, a relação entre o Banco 

Mundial e o governo brasileiro no caso do PBF se deu de maneira a auxiliar o processo de 

desenho e implementação do programa41, quando ainda se encontravam enfraquecidas as 

estruturas institucionais no país (LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 2016). Firmou-se 

uma relação na qual  

 
41 Leite, Porto de Oliveira e Mafra (2016) citam o acordo de empréstimo entre o Brasil e o Banco Mundial para o 

PBF no valor de US$572.2. Este acordo também foi mencionado por Iara Alves na entrevista realizada em 2020 

como um dos primeiros projetos dentro do que viria a se tornar o DPI no MDS. 
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o governo brasileiro se beneficiou com a potencialização de arranjos e instrumentos; 

o Banco Mundial derivou desta experiência um conjunto de recomendações para 

outros países, a partir do caso brasileiro, que reiteram antigas ideias (controle, 

transparência, avaliação e monitoramento), legitimando e capitalizando os programas 

de transferência de renda condicionada como alternativas viáveis econômico e 

politicamente para o combate à pobreza pelo mundo nas últimas décadas (LEITE; 

PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 2016). 
  

O envolvimento do Banco Mundial com o Bolsa Família representava também um novo 

tipo de relação entre a instituição e países em desenvolvimento, tendo em vista que os 

representantes do BM vinham ao Brasil para aprender e participar do processo de desenho e 

implementação do programa, em uma parceria que não tinha como contrapartida a adoção de 

modelos recomendados pela instituição ou a pretensão de protagonismo no processo de política 

por parte do Banco Mundial (LEITE; PORTO DE OLIVEIRA; MAFRA, 2016). Com o passar 

do tempo, o PBF e outros programas sociais implementados pelos governos Lula passaram a 

ser reconhecidos e recomendados como modelos por OIs, agências e países desenvolvidos, o 

que fortalecia ainda mais a ideia de se criar relações de cooperação técnica entre países com 

situações político-econômicas similares. Porto de Oliveira (2019) pondera que este tipo de 

difusão em âmbito Sul-Sul é uma inovação no estudo da difusão de políticas públicas, por 

envolver relações de poder mais horizontais e ter características diferentes daquelas encontradas 

em processos Note-Sul. Além disso, pode-se considerar que o Banco Mundial foi arena 

institucional favorável para a difusão das políticas sociais brasileiras neste período, tendo em 

vista que seus relatórios apontavam o sucesso destas experiências e aproximava outros países 

do Brasil no intuito de facilitar o contato para a cooperação técnica. 

Outro importante fator a ser considerado - a partir da concepção de que políticas e ideias 

não circulam por conta própria ou em um vácuo - é que a presença de determinados atores em 

arenas institucionais internacionais foi crucial para a chegada das políticas sociais brasileiras a 

um status de modelo a ser seguido (PORTO DE OLIVEIRA, 2019; 2020). Destaca-se aqui dois 

casos importantes: o papel do presidente Lula como embaixador de políticas42 (policy 

ambassador) e a presença de gestores brasileiros em instituições internacionais de destaque, 

como é o caso da eleição de José Graziano como Diretor-Geral da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). No primeiro caso, Porto de Oliveira (2020) 

 
42 O embaixador de políticas públicas (policy ambassador) têm um papel similar àquele dos empreendedores de 

políticas (policy brokers), sendo eles “individuals constantly engaged on the promotion of policies at the local, 

national and transnational levels. Sometimes they speak different languages and have lived in different parts of 

the world. Others have a sort of cosmopolitan charisma, capable of charming the most different individuals and 

cultures. Most important is that sometimes their field of action corresponds to their professional domain and in 

certain cases, there is an identification of this with their ‘mission in life’, and public identity” (PORTO DE 

OLIVEIRA, 2020, p.55) 



95 
 

analisa que o papel de Lula como embaixador das políticas sociais brasileiras está diretamente 

relacionado com sua imagem emblemática no cenário internacional. Assim,  

the role of Lula on branding and spreading worldwide the Brazilian social policy 

package is important. He is not only a divulgator of experiences but also a figure who 

gives this package legitimacy. With his influence, charisma and power of speech, he 

was able to conquer different publics, from the World Bank to the Angolan 

government. The characteristic of Lula as policy ambassador relies on his political 

power in office and the practical knowledge and experience he gained from 

implementing these policies. An important attribute of this ambassador is that, in spite 

of leaving office, Lula kept promoting social policies designed during his government. 

His international social policy militancy did not depend on holding office but was 

sustained as he circulated from one institution to another (PORTO DE OLIVEIRA, 

2020, p.60). 
 

A imagem internacional criada a partir das ações da política externa durante os governos 

Lula abriram espaço também para que a agenda social se institucionalizasse no meio 

internacional, particularmente por meio da presença de atores chave no processo de produção 

destas políticas em âmbito nacional. Assim, um fator acaba por retroalimentar o outro, 

formando um ciclo virtuoso favorável para a internacionalização das políticas sociais brasileiras 

e para o fortalecimento da agenda social no meio internacional. Exemplo dessa 

institucionalização da agenda social nas arenas internacionais (PORTO DE OLIVEIRA,2019) 

é o caso de José Graziano que, em julho de 2011, foi nomeado como Diretor-Geral da FAO - 

agência da ONU responsável pela questão da alimentação e agricultura - cargo que ocupou por 

oito anos. Junto de sua equipe, que ajudou a desenhar as políticas de segurança alimentar no 

Brasil, sua gestão tinha como objetivo “adaptar em nível global os sucessos alcançados pelo 

Fome Zero no combate à pobreza e intensificar a cooperação entre os países do hemisfério Sul” 

(BELINCANTA, 2019). Além de levar consigo as ideias por trás dos programas sociais 

brasileiros, que já começavam a ser difundidos internacionalmente, Graziano promoveu 

reformas dentro da agência de maneira a retomar sua credibilidade e dar força à pauta do Fome 

Zero como agenda internacional prioritária43.  

 A partir de toda essa movimentação externa dos modelos de políticas produzidos pelo 

Brasil e  

evidenciando o reconhecimento do programa em escala internacional, por iniciativa 

do Banco Mundial, foi criada a Iniciativa Internacional de Difusão de Experiências e 

Políticas de Combate à Pobreza, com sede no Ipea e apoio do MDS e do International 

Policy Centre for Inclusive Growth (Centro Internacional de Políticas de Inclusão 

Produtiva) do PNUD. Tal iniciativa tem o objetivo de disseminar a experiência exitosa 

 
43 Durante a conferência de abertura do Seminário Ana Fonseca, que aconteceu em outubro de 2020, Graziano 

afirmou que “a fome é uma proxi de conflito”, ideia esta que foi o principal argumento utilizado pelos governos 

petistas para expandir a agenda social para o meio internacional. Nesse sentido, não haveria paz enquanto houvesse 

pessoas passando fome e, por isso, o combate à fome e à pobreza deveria ser central dentro da agenda mundial. 



96 
 

do Bolsa Família e outras estratégias do Plano Brasil Sem Miséria em projetos de 

cooperação Sul-Sul (JANNUZZI; PINTO, 2013, p.189). 
 

Criada em 2014, a Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo Sem Pobreza 

(World Without Poverty – WWP) “visa prospectar, documentar e divulgar inovações e 

conhecimento sobre as tecnologias sociais brasileiras de gestão, desenho e implementação de 

políticas e programas sociais. O público-alvo do WWP era composto principalmente por 

técnicos e gestores estrangeiros responsáveis pela execução de programas sociais em seus 

países”. (GARCIA, CORTIZO, 2016, p.27).  O WWP era uma parceria entre o Banco Mundial, 

o MDS (por meio da SAGI), o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-IG/PNUD) e o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (CAMPELLO; NERI, 2013; MDS, 2016). A iniciativa 

estava centrada na documentação dos processos políticos em torno dos programas do MDS, 

sendo   

um instrumento estratégico para realizar o intercâmbio de experiências sobre a 

implantação e gestão de programas sociais no Brasil. Para nortear os primeiros 

esforços da equipe do WWP, foram realizadas três pesquisas em eventos de 

Cooperação Sul-Sul no início de 2014. A pesquisa investigou quais temas da proteção 

social brasileira os participantes gostariam de conhecer melhor. Os principais 

interesses apontados pelo público foram: Cadastro Único, condicionalidades do 

Programa Bolsa Família (PBF), coordenação federativa e inclusão produtiva 

(GARCIA; PAULA; CORTIZO, 2014, p.127). 
 

 O site da iniciativa (wwp.org.br) era sua principal ferramenta para a difusão deste 

conhecimento, A WWP era mais uma resposta para o grande fluxo de procura pelas políticas 

sociais brasileira, mais uma alternativa para suprir a demanda de países e OIs que buscavam o 

conhecimento a respeito destes programas, mas também como uma ferramenta de “troca de 

experiências entre diversos países, fazendo do WWP uma rede plural e multidirecional de 

difusão de conhecimento de políticas sociais” (GARCIA, 2018, p.34). No âmbito do MDS, a 

iniciativa incentivou uma atualização no processo de documentação de processos e programas 

nas secretarias fins, já que grande parte do material pertinente para os fins da WWP não eram 

produzidos diretamente pela SAGI. Tais documentos eventualmente tomavam forma nos 

“produtos” a serem divulgados no site WWP44 (GARCIA, 2018). De forma complementar, é 

importante destacar ainda que o MDS não foi apenas um locus de produção e implementação 

de políticas sociais, mas também de trabalhos de avaliação e monitoramento de políticas 

públicas, através do trabalho da SAGI. As atividades realizadas dentro da secretaria 

 
44 O trabalho de Garcia (2018) contém informações detalhadas sobre esses produtos, organograma e o processo de 

funcionamento do WWP. A iniciativa foi encerrada em 2017, mas o seu material segue disponível no site, que  

continua ativo no endereço <https://wwp.org.br/>. 
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representavam avanços na gestão de políticas públicas e atraiam gestores, internacionais e 

nacionais, que buscavam entender mais sobre estes processos (FERRAREZI, 2015; JANUZZI, 

2014).  

 O caso do MDS como estrutura institucional criada e operacionalizada durante os 

governos petistas, e usado como exemplo do fenômeno de internacionalização de políticas 

domésticas no presente trabalho, é emblemático por já ter sido constituído com uma Assessoria 

Internacional e com dois sentidos de atuação muito claros: de ser guarda-chuva institucional de 

projetos e ideias, organizando comunidades epistêmicas e grupos políticos em âmbito nacional; 

e, ao mesmo tempo, sinalizando para o mundo que o Brasil estava construindo políticas de 

Estado para combater à fome e à pobreza. Nesse processo, políticas públicas (policy), como o 

PBF, provocaram processos de ação pública e de institucionalização de políticas (polity), em 

um processo estratégico incremental que ligava diretamente a agenda política dos governos 

Lula à de sua sucessora, Dilma.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O olhar transversal entre as agendas de política externa e de combate à fome e à pobreza 

envolve diversos níveis de relação entre dimensões “objetiva e subjetiva”, “doméstico e 

externo” e sobre o papel que o Brasil ocupava antes e depois da concretização do plano político 

implementado durante os quase quatorze anos de governo petista. A busca por um lugar de 

maior destaque no cenário internacional (rompendo com dinâmicas coloniais), a visão 

estratégica sobre o papel que o país podia ocupar dentro da balança de poder, a compreensão 

geopolítica dos temas e das arenas internacionais relevantes naquele momento, tudo isso era 

pano de fundo para que se construísse uma imagem do país que fortalecesse sua posição como 

player internacional. A centralidade da política externa nos governos Lula, junto aos processos 

já decorrentes da diplomacia moderna, fortaleceu a expansão horizontal desta agenda - 

principalmente de seus instrumentos - para outros ministérios, órgãos e agências do Governo 

Federal, que passaram cada vez mais a agir como “agências da Cooperação Sul-Sul” (FARIA; 

PARADIS, 2013) dentro da estratégia governamental. Esse movimento também pode ser 

verificado de maneira vertical, nos níveis federativos da União, reforçando a ideia de que a 

internacionalização de governos subnacionais, pastas ministeriais, agências, órgãos, etc, era 

parte integrante desta estratégia. Este trabalho tocou na epiderme deste processo, que se 

capilarizou e se espraiou em várias frentes, a serem estudadas em futuras pesquisas. 

Este capítulo tem como objetivo fazer um apanhado geral dos elementos apresentados 

e discutidos no decorrer do trabalho, utilizando as lentes teóricas desenvolvidas no Capítulo 2 

para pontuar reflexões teóricas e possíveis sínteses, além de apontar seus desafios, limitações e 

possíveis desdobramentos de pesquisa relacionados a esse tema. 

Nos Governos Lula, as agendas de política externa e de combate à fome e à pobreza 

caminharam de forma articulada, incrementalmente. De maneira objetiva, a política externa 

“passou a priorizar um formato de inserção internacional vinculado a um projeto de 

transformação social interna baseado na promoção da distribuição de renda, na redução da 

pobreza e na melhoria dos indicadores sociais” (PAPI; MEDEIROS, 2017, p.1). As mudanças 

na agenda de política externa durante este período colocaram o Brasil em evidência no meio 

internacional, propagando imagem positiva e proativa do país, que se perpetuou durante os 

governos de sua sucessora Dilma Rousseff e que, ao fim e ao cabo, colaborou para a expansão 

do processo de difusão das políticas sociais e para a configuração do país como plataforma de 

exportação deste tipo de política pública. O sucesso das políticas sociais - a saída de milhões 

de brasileiros de situação de miséria e pobreza, a saída do país do Mapa Mundial da Fome -, 
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documentado em diversas ações de avaliação e monitoramento (tanto de órgãos nacionais 

quanto internacionais), possibilitaram que esta imagem positiva que a política externa vinha 

buscando no meio internacional se fortalecesse. Dessa forma, a luta contra pobreza e o ativismo 

assertivo da política externa eram duas faces da mesma moeda45 (LIMA; HIRST, 2006, p.21). 

As mudanças identificadas na agenda de política externa nos governos Lula foram 

analisadas, então, a partir de duas principais categorias advindas dos modelos pós-positivistas 

de políticas públicas: apoiado no modelo kingdoniano, observou-se que o contexto da chegada 

de Lula ao Governo Federal possibilitou a abertura de janela de oportunidade, na qual 

convergiram um cenário político favorável com o encontro de atores que compartilhavam ideias 

a respeito de soluções possíveis para as questões enfrentadas naquele momento pela PEB (vide, 

por exemplo, a entrevista de Trevas sobre a dinâmica “molecular” de discussão de ideias e 

construção de políticas públicas no âmbito do PT). Já as categorias analíticas da TEP 

(BAUMGARTNER; JONES, 1991;1993) permitiram compreender de que forma a alternância 

de atores no poder - em especial dentro da agência formuladora da política, o Itamaraty - 

movimentou o subsistema desta política de forma que uma nova imagem de política ganhou 

força e quebrou o monopólio da PEB, praticamente estável durante o período entre a segunda 

metade do século XX e os governos FHC. Em última análise, a construção de uma compreensão 

transversal sobre a produção da política externa nos oito anos de governo Lula depreende que 

esta aconteceu não só a partir da eleição em 2002, mas também a partir da trajetória desses dois 

grupos de atores, que convergiram nesse momento e atuaram juntos durante os dois mandatos 

do presidente. 

No caso do MDS, a estruturação de seus arranjos institucionais e de seu funcionamento 

entre 2004-2016 representaram grande inovação para a gestão de políticas públicas brasileiras, 

inclusive no que diz respeito ao funcionamento da sua área internacional, criada juntamente ao 

ministério, em 2003. A difusão internacional de seus programas e políticas contou com a 

mediação da ABC, cuja atuação era essencial no contato das demandas externas com esta pasta, 

principalmente no desenvolvimento de projetos de cooperação técnica internacional de caráter 

Sul-Sul. Os arranjos institucionais estabelecidos para a cooperação internacional dentro da 

ABC influenciaram diretamente o processo de difusão dentro do MDS, cujos parâmetros eram 

balizados pela filosofia de ação dos governos petistas e pelas estruturas pré-existentes na 

agência. Contudo, os conflitos entre as agendas a serem priorizadas e o alto fluxo de demandas, 

 
45 “In this context, the government’s fight against poverty and unequal income distribution at home and its 

assertive and activist foreign policy can be viewed as two sides of the same coin.”  
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somado à limitação de recursos, parece ter afetado a eficácia e a eficiência dessas ações, como 

indicam as falas das entrevistadas. Nesse sentido, tem-se que a difusão de políticas sociais do 

MDS existia como uma via de mão dupla: ao mesmo tempo que o MDS recebia incentivos de 

organizações como o BM para consolidação de seus programas a nível nacional, essas OIs 

também se tornaram vetores para que a cooperação internacional e a difusão internacional 

dessas políticas acontecessem. A configuração do Brasil como plataforma de exportação de 

políticas sociais, da qual o MDS foi parte integrante, contou também com processos 

transnacionais como a presença institucional internacional que se criou ao redor dessas 

políticas. Nesse sentido, “the occupation of various international institutions by Brazilians and 

the creation of organisations designed for transfers, with the endorsement of agencies from the 

UN-based system of Brazilian public policies, were key elements to the globalisation of the 

country’s policy ideas, models, and instruments” (PORTO DE OLIVEIRA, 2020, p.265). 

O processo de políticas neste momento contava com um arcabouço de ideias, valores, 

crenças, estratégias e instrumentos políticos que concretizavam o plano político do PT, recém 

chegado ao Executivo Federal, à época. Este plano envolvia não só mudanças na política 

externa, como também buscava expandir o seu alcance com as agendas setoriais, sendo que 

seus instrumentos podem ser identificados na agenda de combate à fome e à pobreza. Assim, o 

Quadro 12 sintetiza a articulação entre as agendas de política externa e de combate à fome e à 

pobreza na forma do esquema do sistema de crenças (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993). 

Devido ao histórico de seus principais formuladores, e a partir das características do 

plano político dos governos Lula que foram levantadas no decorrer do trabalho, existem 

elementos que dão indícios de que a relação entre as agendas de política externa e de combate 

à fome e à pobreza se deu, até certo ponto, de maneira planejada, sobretudo no plano 

paradigmático - ou deep core, nos termos de Sabatier e Jenkins-Smith (1993). O histórico de 

atuação do PT nos governos subnacionais e as experiências testadas nesses níveis durante as 

décadas de 1980 e 1990 propunham concepção que integrava elementos da política social e 

política externa. Compreendia-se que uma podia alavancar a outra e que o meio internacional 

era fundamental para os planos internos. No nível federal, contudo, a articulação entre essas 

agendas ocorreu também de forma contingente, tendo em vista que a proporção tomada pelo 

processo de difusão internacional das políticas sociais brasileiras, com a configuração de uma 

“plataforma de exportação”, se deu através desdobramentos incrementais que iam além de 

qualquer plano de interação entre esses dois âmbitos. Como afirma Porto de Oliveira (2020) 

“the fact that Brazil has been ‘exporting social policies’ does not mean that this is a project 

which has been planned from the outset. It has rather been an incremental process” (2020, 
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p.253). Dessa forma, pode-se considerar que a questão da articulação entre agendas ter ocorrido 

de forma planejada ou contingente na verdade não produz resultado mutuamente excludente: 

os elementos aqui levantados dão indícios de que esta articulação ocorreu das duas formas. No 

plano das estratégias e articulação de instrumentos, o componente incremental parece ser mais 

relevante para explicar o processo. 

 

Quadro 12 - O “sistema de crenças” da articulação de agendas de política externa e de 

combate à fome e à pobreza 

Agenda 
Núcleo Duro  

(nível abstrato) 

Núcleo Político 

(nível estratégico) 

Aspectos Instrumentais  

(nível específico) 

MRE 

● Globalismo/ 

Universalismo; 

● Combate à fome 

e à pobreza; 

● Pacifismo; 

● Não Intervenção; 

● Não Indiferença; 

● Soberania e 

Igualdade entre 

as nações; 

● Multilateralismo; 

● Integração Regional 

(institucional, comercial 

e estrutural);      

● Fortalecimento do soft 

power;         

● Revisão/ Reformas nas 

OIs; 

● Acordos Sul-Sul; 

● Diversificação das 

parcerias; 

● Articulação e 

fortalecimento de 

arenas institucionais 

internacionais; 

● Cooperação 

Internacional; 

ABC  

● Cooperação Sul-Sul; 

● Projetos por demanda 

(demand driven); 

● Sem condicionalidades; 

● Horizontalidade; 

● Acordos bilaterais, 

trilaterais e multilaterais 

com países do Sul e do 

Norte; 

● Acordos com OIs: 

Banco Mundial, BID, 

BIRD e Sistema ONU; 

MDS 

● Eventos; 

● Projetos bilaterais e 

com OIs; 

● Seminários; 

● WWP; 

Fonte: Elaboração própria. 

  

De forma parcimoniosa, o presente trabalho buscou contribuir para a intersecção entre 

os campos de Relações Internacionais e de Gestão de Políticas Públicas. Para além das divisões 

disciplinares decorrentes da lógica positivista de se organizar os temas científicos, essa 

interdisciplinaridade situa-se “no campo onde se pensa a possibilidade de superar a 
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fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas e onde simultaneamente se 

exprime a resistência sobre um saber parcelado” (THIESEN, 2008, p.547). Partindo de um 

objeto de estudo comumente estudado a partir das lentes teóricas das RI (a PEB), propôs-se 

uma caixa de ferramentas analíticas que expressassem esse esforço. Ademais, buscou-se 

elucidar, por meio de análise descritiva dos arranjos institucionais envolvidos na atuação 

internacional e na difusão internacional das políticas sociais do MDS, de que forma essa pasta 

organizava sua área internacional e quais foram as ferramentas mais importantes para sua 

operação.  

Os elementos discutidos nesta pesquisa, contudo, são apenas uma das muitas 

possibilidades para o estudo da área internacional do MDS. As restrições de tempo e recursos, 

a dificuldade de acesso a documentos e para o contato com gestores - agravada pelo cenário 

político atual, bem como pela pandemia de Covid-19 -, afetaram diretamente a coleta de dados 

e o desenvolvimento de análises mais amplas no presente trabalho. No entanto, vale comentar 

a importância de estudos acadêmicos sobre temas cuja memória coletiva tem sido vilipendiada, 

assim como as disputas de narrativas são fratricidas (em tempos de negacionismo científico). 

Este trabalho é sobre temas que se encaixam nesses casos. 

A estratégia metodológica buscou superar esses percalços e algumas possibilidades para 

pesquisas futuras são indicadas aqui. A investigação a respeito da rede de atores diretamente 

ligados com esta área, por exemplo, seria de extrema importância para mapear com maior 

profundidade a circulação de ideias entre os âmbitos local, federal e internacional. Diversos 

atores mencionados no decorrer do texto eram expoentes ativos de comunidades políticas e 

epistêmicas relevantes para o debate acerca de políticas de combate à fome e à pobreza, fazendo 

a ligação entre o processo de políticas e as arenas de troca de ideias acerca desse tema. Ao 

mesmo tempo, o papel de burocratas de médio e baixo escalão no desenvolvimento da agenda 

de política externa também é um caminho de pesquisa interessante a ser explorado. A influência 

de atores externos ao Estado central, como aqueles oriundos dos governos subnacionais, 

organizações da sociedade civil e do setor privado na formação desta agenda também é um 

recorte interessante, ainda mais ao considerar o processo de “abertura”, politização e 

democratização desta política. Por fim, o estudo do desmonte dessas estruturas a partir do Golpe 

Parlamentar se faz urgente, na medida em que se sabe - de forma ainda assistemática - que tanto 

nas estruturas institucionais da PEB como nas políticas de combate à fome e à pobreza 

capitaneadas pelo MDS, as mudanças foram profundas (sobretudo sob Bolsonaro), atingindo o 

deep core e todo o sistema de crenças das políticas em tela. Vale dizer, a despeito do farto 
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arcabouço de avaliações sobre essas políticas, o esvaziamento e a desarticulação são 

inequívocos, desde 2016. 
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