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RESUMO: Pode-se afirmar que os processos políticos e econômicos vividos a partir da
década de 1980 trouxeram para a política externa mudanças consideráveis. No caso
brasileiro, a redemocratização e a liberalização econômica acabaram por inserir a
influência de novos atores no processo de tomada de decisão em política externa. Se,
anteriormente, entendia-se o estado como monolítico e dotado de um interesse nacional
único, atualmente, sabe-se que uma decisão em matéria de política externa conjuga
diferentes debates políticos acerca dos temas que interessam e influenciam a vida de
toda a sociedade. Embora, o Estado ainda seja o principal tomador de decisão, houve
uma maior abertura do processo decisório, que não ocorreu e nem ocorre de maneira
simples, ainda que ONGs e outras organizações como grupos de interesse tenham sido
convidados a participarem de conversas com o MRE (Ministério das Relações
Exteriores) relativas às ações do governo brasileiro no exterior. Nesse sentido, a
bibliografia de análise de política externa buscou criar novas percepções que
conseguissem abarcar essas mudanças, como a globalização. No Brasil, essas mudanças
foram cristalizadas durante o governo Luís Inácio “Lula” da Silva que buscou uma
inserção internacional capaz de inserir o país numa posição de maior relevância no
cenário internacional. Assim, viu-se o aumento da participação brasileira nas questões
mais relevantes no mundo neste início do século XXI. Uma das ações que demonstram
essa preocupação foi o aumento considerável de projetos de CID (cooperação
internacional para o desenvolvimento) realizadas pelo governo brasileiro, especialmente
em países africanos. Nesse sentido, o presente trabalho busca compreender a política de
cooperação internacional para o desenvolvimento no período do governo Lula (20032010), utilizando como objeto de estudo a Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento em biocombustíveis no continente africano.

