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RESUMO 

 

SILVA NETO, Neuton Messias da. Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

entre Brasil e Moçambique: uma análise da implementação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Orientadora: Elga Lessa de Almeida. 2022. 131 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022. 

 

A presente pesquisa busca discutir acerca do processo de implementação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE) em Moçambique, programa este 

implementado via cooperação internacional com base no programa brasileiro (PNAE), 

entre aos anos de 2013 e 2015. Neste caso, a análise será guiada pelo relatório fornecido 

pelos órgãos executores, bem como na bibliografia especializada no tema e em 

documentos oficiais. Serão discutidas questões teóricas acerca da Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento, Cooperação Sul-Sul e da Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI), bem como o uma breve apresentação 

do país africano, com aspectos da história local, além de histórico das relações entre o 

Brasil e Moçambique, para entender o caminho trilhado para fechar esta parceria de 

Cooperação. Bem como será debatido questões acerca da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) e da importância da alimentação escolar para as crianças e 

adolescentes. Por fim, esses fatores auxiliam na busca de entender os caminhos trilhados 

pelo poder público moçambicano e o que foi alcançado, levando em consideração o 

descrito no relatório de implementação e em outros documentos oficiais consultados.     

 

Palavras-Chave: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; Cooperação 

brasileira para o Desenvolvimento Internacional; Brasil; Moçambique; Alimentação 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA NETO, Neuton Messias da. International Development Cooperation between 

Brazil and Mozambique: uma análise da implementação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Orientadora: Elga Lessa de Almeida. 2022. 131 f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022. 

 

The present research seeks to discuss the process of implementation of the National 

Program of School Feed (PRONAE) in Mozambique, implemented by international 

cooperation based on the brazilian program (PNAE), between the Years of 2013 and 

2015. In this research, the analysis will be guided by the report provided by the executing 

agencies, specialized bibliography on the theme and oficial documents. Will be discussed 

theoretical questions about International Development Cooperation, South-South 

cooperation and the Brazilian Cooperation for International Development (COBRADI), 

as well a brief presentation of Mozambique, with aspects of local history, and the historic 

of the relations between Brazil and Mozambique, in order to understand the path token to 

close this cooperation partneship. Will be deated, as weel, issues about Food and 

Nutricional Security (SAN) and about the importance of school feed to the children and 

teenagers. Finally, these factors helps to understand the paths token by the mozambican 

public power and what has been achieved, taking into account what is described in the 

implementation report and in Other official documents consulted.  

 

Keywords: International Development Cooperation; Brazilian International Development 

Cooperation; Brazil; Mozambique; School Feed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A vida acadêmica apresenta a possibilidades e caminhos diversos e bastante 

interessantes. Parte do olhar para o continente africano vem da vivência acadêmica 

pessoal, trilhada ao longo dos anos olhando e me instigando pela África e esse trabalho 

também é um fruto do meu olhar para o continente. Para isso, é válido destacar que me 

formei como historiador, em um tempo já marcado pela sanção da lei 10.639/2003, que 

regulamenta o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 

A sanção dessas duas leis tem grande importância por localizar o continente 

africano dentro da área de ensino de forma obrigatória, e leva a necessidade de se ensinar 

e discutir África em todos os níveis de ensino. Empiricamente, meu contato com os 

estudos acerca do continente africano foram se modificando ao longo dos anos. Se no 

início, lidava com o apagamento ou deslocamento do território de África, no final, se 

tornou primordial saber localizar no tempo e espaço o continente de uma forma geral. 

Portanto, ainda que os estudos sobre África fossem substanciais antes de 2003, a sanção 

das leis coloca o estudo de África em meu caminho e dota os ambientes por onde 

frequento da necessidade de olhar para os africanos para além da história da escravização. 

 Portanto, observar a África para além da história da escravização requer, também, 

perceber a imagem criada sobre o continente africano e buscar ler o território de maneira 

mais apropriada. Fazendo uma analogia com o afirmado por Said (2007) sobre o oriente, 

a África ocupa espaço na formação da Europa, sendo parte na civilização cultural 

europeia. E a maneira como a imagem africana é e foi construída constitui primeiro 

desafio para entender o continente africano. Burlar as imagens criadas no imaginário 

popular (de associação constante com miséria e desestruturação) é difícil, mas não 

impossível. 

E é em olhar para essas questões que me deparo, pela primeira vez com olhar mais 

sério, com Moçambique. À primeira vista, o que se percebe é um país distante 

geograficamente. Contudo, como dividimos os mesmos colonizadores, pode-se buscar 

alguma identificação entre Brasil e Moçambique. Com o aprofundamento das 

observações iniciais, se percebeu que a complexidade de Moçambique é mais acentuada 

que se imaginava na primeira vista. E os fatores que aproximam os países se mostram 

mais firmes do que os fatores que os afasta.  
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Neste ponto é válido ressaltar que as relações entre Brasil e África são 

inconstantes ao longo da sua história. A marca é de aproximação e afastamento, e está 

muito ligado aos momentos econômicos vividos pelo Brasil. Se está em expansão, há 

aproximação. Se não, há afastamento (Almeida, 2019). O momento histórico mais recente 

com aproximação mais intensa se deu durante o governo do Presidente Lula (2003-2010), 

em que o continente africano ganha um olhar diferenciado. Nesse momento histórico que 

Moçambique caminha para se tornar o maior receptor de cooperação brasileira. 

A construção dessa perspectiva de relações com Moçambique também é 

atravessada pelo contexto histórico e pela visão que o Brasil adota para o Sul global. Se, 

no momento da independência do país africano, as relações entre os dois é de afastamento, 

ao longo dos anos foi sendo construída uma aproximação, em primeiro lugar, em termos 

culturais (Tatim, 2018). No governo Lula (2003-2010) que as relações ganham outras 

frentes. E é aí que o governo brasileiro passa a olhar para compartilhar sua experiência 

de combate à insegurança alimentar e nutricional, bem como outras áreas.  

E neste ponto, cabe abrir um breve parêntese. Busco tratar a cooperação 

internacional para o desenvolvimento como um processo, e não uma situação dada. Desta 

forma, busco compreender, através de leituras teóricas e filosóficas, como a cooperação 

é construída, desde entre indivíduos até chegar aos países. Nesse caso, a abordagem vai 

seguir desde a dádiva, descrita por Marcel Mauss (2019), em que as trocas e contratos 

entre os povos deveriam ser feitos por presentes, teoricamente voluntários, mas na prática 

obrigatórios e com retribuição também obrigatória. A partir disso, se debate a ética e a 

racionalidade na cooperação.  

Esse debate tem como pano de fundo embasar a construção da cooperação 

internacional para o desenvolvimento e a cooperação Sul-Sul. Esta última se apresenta 

com um discurso de ética na cooperação, mas o comportamento dos prestadores de 

cooperação difere do discurso. A diferença se apresentaria no fato de que o 

estabelecimento do processo cooperativo leva em consideração ações diversas com 

interesses nem sempre explícitos. No caso da cooperação Sul-Sul, a apresentação se dá 

com o discurso de solidariedade e compartilhamento de experiências, tanto que se é 

defendida (pelo Brasil, por exemplo) como horizontal. Entretanto, essa “intenção” de 

horizontalidade pode deixar em segundo plano os interesses, tanto de prestadores quanto 

de receptores de cooperação.  
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Na questão específica de fornecimento de cooperação internacional, como ponto 

de análise, será tradada neste trabalho a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 

Internacional (COBRADI). Esse conceito é desenvolvido e aplicado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para mapear e analisar a forma como o Brasil age 

enquanto prestador de cooperação internacional. O ponto de partida de análise do IPEA 

se dá a partir do ano de 2005, isso por conta que, segundo o IPEA (2010), há escassez de 

registros sobre a temática à medida que se retrocedia os anos. A produção de relatórios 

permaneceu constante ao passar do tempo. As temáticas variam desde a concessão de 

bolsas para estrangeiros, passando por questões humanitárias, cooperação técnica e 

científica, contribuições para organizações internacionais e bancos regionais até chegar 

em operações de paz.  

A construção da cooperação prestada pelo Brasil perpassa por objetivos 

específicos, que estão em consonância com as discussões diversas feitas ao longo da 

história sobre Cooperação Sul-Sul. Parte desses objetivos estão elencados com o 

compartilhamento de experiência entre países, em que busca auxiliar no desenvolvimento 

de outras nações através das políticas públicas praticadas internamente no Brasil (IPEA, 

2010). Nesse sentido, há a compreensão de se estabelecer o desenvolvimento (ainda que 

esta palavra apareça de forma vaga) como uma responsabilidade coletiva, e o fracasso de 

se alcançar metas, como os Objetivos do Milênio (ODM), representa uma falha da 

comunidade internacional (idem). E, para que essa cooperação seja concluída de forma 

completa, o Brasil propõe-se a prestar de forma “respeitosa” com seus parceiros. Ou seja, 

a prestação de cooperação está ligada à ingerência do projeto por parte do parceiro. A 

construção do papel brasileiro no processo como um todo seria direcionada para a 

cooperação solidária. Ou seja, o foco deveria ser a construção de capacidade dos países 

receptores e o Brasil atuar no suporte da execução dos projetos em questão.  

Ao olhar para Moçambique, o Brasil situa a cooperação prestada ao país na 

formulação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE) moçambicano é 

encaixado pelo governo brasileiro como cooperação técnica (IPEA, 2010). Essa 

modalidade de cooperação é entendida como o compartilhamento de tecnologias, técnicas 

e experiências vivenciadas no território brasileiro e que alcançaram resultado satisfatório 

para outros países (idem). Contudo, por regra, o país receptor que deve estabelecer sua 

prioridade e solicitar do Brasil. O desenvolvimento do PRONAE possui como objetivo a 

busca pela melhoria de condições alimentares entre crianças em idade escolar, bem como 
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reduzir a evasão escolar. O espaço em que o programa foi aplicado como projeto piloto 

foi a zona rural de Moçambique, região cujos índices populacionais mostravam maior 

necessidade de presença do Estado. Reforçando, o primeiro passo na discussão da 

implementação é reduzir a insegurança alimentar e nutricional nas localidades onde o 

programa é aplicado. 

Alcançar a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é debatida há algum tempo 

nas arenas internacionais. Esse ponto, deveras incômodo, deve ser endereçado com 

seriedade para que se garanta que a população de todos os países tenha a possibilidade de 

se alimentar com dignidade todos os dias. Entretanto, a ONU (2021) estima que, 

aproximadamente, 10% da população do mundo ainda enfrenta algum nível de 

insegurança alimentar e nutricional. A mesma organização, no começo do século XXI 

estabeleceu um conjunto de metas globais, chamadas Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), a serem alcançados até 2030 (ONU, 2021), sendo o objetivo número 

2 é a erradicação da fome e da miséria. 

Outro ODS (ONU, 2021) que o PRONAE está alinhado é o de número 4: 

fornecimento de educação de qualidade. A aplicação de alimentação escolar não apenas 

agrega no combate à fome, como agrega no processo educacional, estimulando os 

estudantes a permanecerem nas escolas ofertando, ao menos, uma refeição diária. Ou seja, 

objetivamente, um programa relativo à alimentação escolar traz impactos tanto na 

redução da fome quanto na redução da evasão das crianças nas escolas. 

Um terceiro ponto de impacto na aplicação do PRONAE gira em torno de se 

movimentar a região no entorno da escola, garantindo, assim, uma dinâmica no intuito de 

se garantir que as crianças tenham acesso à alimentação de qualidade durante o ano letivo. 

E isso ocorre desde a compra dos alimentos (que devem ser feitos localmente) até o servir 

alimentos. Apesar da estruturação do projeto piloto não prever remuneração para as 

pessoas responsáveis por preparar e servir alimentos, chamar a comunidade para a escola 

acaba por ter impactos na região. Ou seja, o PRONAE não fica restrito apenas à escola, 

mas sua aplicação pode ter, como efeito mais amplo, a dinamização das relações 

econômicas da região.  

Nesse sentido, o PRONAE não pode caminhar sozinho. Cabe ao Estado 

moçambicano articular políticas públicas em outras frentes, como a agricultura, para que 

o objetivo de fornecer alimentação regional seja cumprido e o estímulo da economia local 
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se complete. E o Brasil coopera com Moçambique para auxiliar na formação de outros 

projetos complementares, como o Purchase from Africa for Africa (PAA).  

Como a construção do PRONAE teve como base o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) do Brasil, é relevante levar em consideração alguns fatores 

específicos. O primeiro deles é que o programa brasileiro não foi desenvolvido de uma 

hora para outra, mas levou mais de 50 anos antes de Moçambique pensar na possibilidade 

de implementação (República Federativa do Brasil, FNDE, 2021). Isso faz com que o 

PRONAE não precise passar pelos mesmos processos que moldaram e aperfeiçoaram o 

PNAE. 

Neste sentido, os caminhos traçados pelo PNAE envolvem, desde a gestão dos 

recursos até a definição do cardápio servido. E, praticamente, todas as funções 

relacionadas com o pensar o cardápio até o servir os alimentos são remuneradas. E em 

todos os pontos, o envolvimento da sociedade civil é importante para garantir e fiscalizar 

a aplicação dos recursos e garantir que os alimentos servidos aos alunos sejam de boa 

qualidade. No caso do PRONAE, a transferência de política pública também pressupõe o 

envolvimento da comunidade no entorno. Mais especificamente, desde a fiscalização dos 

recursos até o processo de cocção e serviço dos alimentos para as crianças, tendo em vista 

que o projeto piloto do PRONAE não pressupõe remuneração das pessoas que lidarão 

com a alimentação nas escolas. 

Existem diversos caminhos, escritos ou não, para se desenhar um bom trabalho. 

Esses caminhos, se bem desenhados, desembocarão numa leitura fluida e em instigar o 

leitor e debatedor a buscar se aprofundar no tema. Neste caso específico, compartilho os 

aspectos da pesquisa realizada sobre o processo de cooperação entre Brasil e Moçambique 

no que tange à implementação do PRONAE no país africano. 

Gosto sempre de relembrar da construção de processos descrita pelo historiador 

Marc Bloch (2001). Para ele, o estabelecimento das relações de causa e efeito 

constituírem uma necessidade instintiva de nosso conhecimento, a investigação não pode 

ser relegada ao instinto. Dessa forma, o emprego da relação causal depende de uma 

tomada de consciência crítica.  

Assim sendo, continua o autor (idem), a realidade nos apresenta com um conjunto 

quase infinito de linhas de força, todas convergindo para um mesmo fenômeno. Nesse 

caso, o que determina o andamento do desenvolvimento do trabalho, é a escolha do 
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pesquisador. E o pesquisador não deve se assustar ao perceber essa infinidade de linhas 

de força, pois o monismo da causa seria um embaraço. Logo, Marc Bloch (2001) conclui 

que as causas são buscadas e não postuladas. 

O primeiro passo a ser dado na explicação da pesquisa, ou seja, na delimitação do 

caminho a ser trilhado, é o porquê. Inicialmente, a busca por compreender este processo 

se deu pela curiosidade. Olhar para a construção de processos com atenção e buscar 

vislumbrar os caminhos e escolhas tomadas me instiga. Em segundo lugar, a curiosidade 

me leva tentar compreender as predileções de Brasil e Moçambique em estabelecer este 

projeto de cooperação específico, e de que forma a implementação deste foi guiada. 

O atual trabalho se justifica, dessa forma, no olhar para a política externa brasileira 

e como esta percebe seu papel enquanto promotor de cooperação internacional para o 

desenvolvimento. Dessa forma, de que maneira o Brasil busca se inserir no cenário 

internacional, mais especificamente entre os países do chamado Sul Global. Para, enfim, 

ao olhar para um projeto em específico, tentar compreender o impacto da cooperação 

brasileira. 

Dessa forma, olhar para o PRONAE se torna interessante por conta da dimensão 

múltipla que compõe a alimentação escolar tal qual desenhada no Brasil e, com as devidas 

adaptações, implantada em Moçambique. Isto se dá ao buscar a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) primeiramente nas escolas e usar da alimentação nestes espaços para 

ajudar a movimentar a comunidade no entorno, através do estímulo pela compra de 

alimentos produzidos localmente. Ou seja, por objetivo final, espera-se o aumento da 

frequência escolar, melhorias nos indicadores sociais e que o Estado movimente a 

economia local. 

A causa buscada aí está ligada à averiguação dos fatores e interesses que 

preponderaram para que houvesse cooperação entre Brasil e Moçambique no intuito de 

implementar o PRONAE. A busca por estes interesses vai se dar na análise da construção 

e aplicação do projeto, seguindo uma linha de raciocínio que vai da compreensão da 

cooperação internacional para o desenvolvimento, passando pelas relações entre Brasil e 

Moçambique e findando com a análise da aplicação do projeto piloto do PRONAE. Como 

hipóteses, busco: 1) o Brasil exportou uma política pública como mecanismo de projeção 

de sua influência internacional; 2) a alimentação escolar é um instrumento bastante 
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razoável para se atingir níveis de SAN aceitáveis, além de melhorar os índices 

educacionais das localidades onde é aplicado. 

O objetivo geral é compreender de que maneira as particularidades da realidade 

moçambicana influenciaram na implementação do PRONAE. Para que tal seja alcançado, 

busca-se: 1) estabelecer um debate teórico-metodológico sobre cooperação internacional, 

bem como sobre SAN; 2) compreender, sob uma perspectiva histórica, a formação do 

estado moçambicano, assim como Brasil e Moçambique se relacionava; 3) descrever 

como se deu, historicamente, a construção do PNAE; 4) relatar e avaliar o projeto piloto 

do PRONAE através do relatório emitido. 

Um trabalho desenvolvido com bastante tranquilidade é o sonho de qualquer 

pesquisador. Vislumbrar as questões atinentes à pesquisa com clareza e trilhar o caminho 

de forma direta e sem percalços ou mudanças forçadas por situações fora do controle de 

quem faz a pesquisa, de fato, é um sonho. 

A construção do trabalho se deu de forma conturbada. Situações adversas 

forçaram à mudança de rumo no desenvolvimento da pesquisa. Para a conclusão dos 

objetivos estabelecidos com plenitude, far-se-ia necessário uma visita de campo. Ainda 

que o planejamento tenha sido feito, a pandemia de COVID-19 tornou impossível uma 

visita à Moçambique, segura e satisfatória para verificar a aplicação do PRONAE e as 

questões levantadas nas hipóteses e objetivos. Isso limitou a análise da aplicação do 

projeto piloto ao relatório encomendado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) e 

pelo governo de Moçambique. 

Para além dos efeitos de construção do texto, a relação pesquisador-pesquisa 

passou, também, por uma relação conturbada. Para além de ter sido contaminado pela 

COVID-19 e de ter tido sequelas físicas, o psicológico também foi abalado. Seja pela 

mudança abrupta de rotina, de ficar enclausurado, seja pela empatia com as vítimas da 

doença e, até mesmo, com a esperança de que a normalidade fosse reestabelecida e o 

planejado fosse feito, ainda que de forma abrupta. Obviamente, este último não se 

concretizou, e a pesquisa deu continuidade com a ausência do trabalho de campo. 

O trabalho, nesse caso, é um convite à reflexão e debate acerca da transferência 

de política pública olhando para um caso específico. Ou seja, não é algo findado, mas um 

ponto de partida. Nesse sentido: “talvez seja inútil acrescentar ainda uma palavra de 

desculpas. [...] Só posso, sobre isso, solicitar a indulgência, diria “assumir a culpa” se isso 
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não fosse assumir, mais do que seria legítimo, as culpas do destino.” (BLOCH, 2001, 50). 

Contudo, o meu desejo é retomar esta pesquisa, ainda que informalmente, para dotá-la 

daquilo que vislumbrei desde o projeto inicial. 

A construção e reconstrução da metodologia se dá levando em consideração as 

condições e limitações impostas no processo. Primeiramente, há de se situar que o 

presente trabalho é inserido no campo de análise das Relações Internacionais, bem como 

leva em consideração o caráter multidisciplinar desse campo. O foco será na análise da 

cooperação internacional para o desenvolvimento, com foco na Cooperação Sul-Sul, com 

um processo específico em mente. Nesse sentido, observar-se-á como o Estado 

moçambicano buscou, através de uma política pública brasileira, combater a insegurança 

alimentar e nutricional. Assim, o trabalho será composto por uma análise em duas frentes: 

uma parte conceitual e analítica e outra parte descritiva e empírica. 

Em primeiro lugar, será feita uma análise bibliográfica para auxiliar na 

compreensão de como se estruturou a cooperação internacional para o desenvolvimento 

à luz das teorias de Relações Internacionais, com apoio de uma discussão filosófica sobre 

o tema. Também, será buscada na bibliografia o conceito de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), e como essa temática ganhou notoriedade no debate internacional. 

Além, claro, de buscar compreender Moçambique sob o ponto de vista de formação 

histórica e como o país se relacionou com o Brasil. 

Em segundo lugar, será feita uma análise documental acerca do processo. Neste 

ponto será levado em consideração como documento primordial o relatório sobre a 

aplicação do projeto piloto elaborado por encomenda do PMA e do governo 

moçambicano. Tal relatório foi obtido através de pedido feito ao PMA e ao Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil, via Lei de Acesso da Informação. As duas fontes 

forneceram o mesmo material. As tentativas de contato via e-mail com o Ministério de 

Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) não surtiram efeito. Um passo 

importante para a conclusão da análise seria a pesquisa em campo, que levaria em 

consideração os impactos gerados no país da aplicação do PRONAE, bem como o retorno, 

em termos intangíveis, para o Brasil. Contudo, por motivos já explicados, ficou inviável 

de ocorrer. 

A estrutura desta dissertação se dará em três capítulos. O primeiro tratará de 

aspectos conceituais sobre cooperação internacional para o desenvolvimento. Neste 
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ponto, serão abordadas questões filosóficas sobre cooperação para entender o processo 

num fluxo de cooperação entre pessoas para chegar em cooperação entre povos. Em 

seguida, a abordagem se dará com base em teoria das Relações Internacionais sobre a 

temática específica. Após, a temática a ser debatida é a modalidade de Cooperação Sul-

Sul, bem como o histórico e a importância desta. Por fim, o capítulo se encerra abordando 

a COBRADI e os pontos principais que o Brasil leva em consideração para cooperar com 

outros países. 

O segundo capítulo terá como tema central Moçambique. Nele será tratado das 

questões históricas que formaram o país, desde antes da chegada dos portugueses até 

momentos atuais. Na primeira parte, o intuito foi de mostrar que o processo histórico da 

região não se principia com a chegada dos portugueses. Neste caso, tenta-se demonstrar 

alguns povos que ali residiam há muitos anos. Contudo, o processo de colonização 

também é descrito, bem como a resistência à presença portuguesa. Esta primeira parte se 

finda com as duas guerras (de independência e civil), que culminam na formação do 

Estado moçambicano. A segunda parte tem como foco as estruturas estatais, como elas 

foram afetadas da independência até o momento de início de implementação do 

PRONAE, levando em consideração fatores econômicos e a gestão das terras 

moçambicanas. O capítulo se finda explicando como se deram as relações entre Brasil e 

Moçambique, levando em consideração desde o infame tráfico até os protocolos de 

cooperação datados da época de início de implementação do PRONAE. O foco desta parte 

é compreender como Brasil e Moçambique dialogaram ao longo da história, marcada por 

períodos de longos afastamentos até a aproximação pós 2003. 

O capítulo terceiro terá como base o PRONAE. Para que haja a discussão da 

aplicação do Programa, se segue um caminho lógico de, primeiramente, fazer a discussão 

do conceito de SAN e da construção de debates sobre este tema. Em seguida, a 

alimentação escolar toma corpo, levando em consideração o impacto multissetorial que a 

implementação de tal projeto tem na sociedade. No terceiro ponto, é explicado como se 

deu a construção e aplicação do PNAE no Brasil, tendo em vista que esta foi processual 

e, quando Moçambique demandou um projeto com esta base, já se tinha mais de 60 anos 

de aplicação em terras brasílicas. Por fim, o PRONAE em si é apresentado, analisado e 

debatido com base nos relatórios de apresentação e aprovação, bem como no relatório de 

avaliação final apresentado pelo PMA. Para finalizar este trabalho dissertativo, nas 
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considerações finais serão apresentadas as questões atinentes sobre esta pesquisa, bem 

como se verificam o cumprimento dos objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste capítulo, será discutida a Cooperação Internacional e suas nuances, 

considerando seus pressupostos filosóficos, teóricos e históricos no sentido de formulação 

de conceito em busca da compreensão de dois fatores: o processo e como o Brasil se 

insere neste cenário. 

Para tanto, busca-se apresentar os caminhos trilhados, desde o questionamento 

fundamental (o que é cooperação?) até o questionamento mais específico (como o Brasil 

coopera?). A grande ambição deste capítulo é apresentar um cenário com diversos 

caminhos, e alguns atalhos. 

 Sendo assim, este capítulo será apenas sobre Cooperação. A primeira parte é 

apresentada uma discussão filosófica sobre o tema. O foco desta parte é tentar 

compreender alguns movimentos que direcionam as sociedades a se ajudarem a atingir 

determinado objetivo, bem como entender o que desagrega. 

 Na segunda parte, será dado destaque à Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento. Neste ponto, busca-se apresentar, através de um breve histórico e 

discussão teórica, o processo em destaque tendo como ponto de partida referenciais 

teóricos de Relações Internacionais. 

 O terceiro tópico é composto acerca de reflexões sobre o Sul Global e a 

Cooperação Sul-Sul. Nele é feito um breve histórico, bem como uma breve discussão 

teórica sobre o conceito e como este conceito é explorado pelos países que ocupam este 

espaço. 

 Por fim, é tratado sobre a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 

Internacional (COBRADI), mecanismo estabelecido pelo Brasil para compreender as 

ações feitas pelo país para auxiliar na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. 

Busca-se fazer uma apresentação do conceito com algumas discussões com base no 

histórico empreendido pelo país. 

 Neste sentido, buscou-se estabelecer um caminho lógico para debater o tema 

central do capítulo até desembocar na modalidade trabalhada aqui neste trabalho 

dissertativo.  
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2.1. DA FILOSOFIA DA COOPERAÇÃO, OU POR QUE COOPERAMOS? 

 

 Entre veios e devaneios, caminhos firmes e tropeços, algo me chama a atenção, 

como quem busca compreender qual fluxo de que a humanidade trabalhou para se chegar 

à conclusão, enquanto espécie, de que caminhar juntos era mais vantajoso do que andar 

separados. O historiador Marc Bloch afirma que: “Os antecedentes mais constantes e mais 

genéricos permanecem simplesmente subtendidos” (BLOCH, 2001, p.156). Neste 

sentido, ainda que os antecedentes sejam subtendidos, os atos que geram cooperação 

despertam curiosidade, e este é o mote desta parte. 

  Dessa forma, seguindo a mesma linha adotada por Bloch (2001), de que as causas 

são buscadas, e não postuladas, busco compreender a Cooperação entre nações partindo 

de preceitos mais básicos, desde como os seres humanos cooperam e podem cooperar, até 

mesmo discutindo alguns preceitos profundos. Destarte, esse desafio inicial perpassa 

entender uma lógica que faz com que cooperar seja parte da humanidade, ainda que não 

seja propriamente algo racional1. Para tanto, algumas vertentes de “ajuda” são colocadas 

até o passo em que a discussão transborde do auxílio entre pessoas para cooperação entre 

nações. 

 Buscar compreender o transbordar desta discussão, nos leva a um pensamento 

diverso, em que a colaboração entre seres humanos possa ser compreendida a partir da 

dualidade cooperar e competir. Neste caso, para o atual trabalho, foi feita a escolha de um 

diálogo entre dois autores específicos: Mário Sérgio Cortella (2014) e Maurício Abdalla 

(2002). A escolha destes autores se justifica pelo fator da discussão empreendida em 

compreender certos aspectos da natureza humana no que tange a dualidade de cooperação 

e competição, além da análise destes pressupostos para que se construa uma cooperação, 

seja pela ética (como proposto por Cortella), seja pela racionalidade (como proposto por 

Abdalla). 

Mário Sérgio Cortella, ao se referir à Mohandas Ghandi, afirma que: “[...]” Olho 

por olho e o mundo acabará cego”. E ele estava certo, e quase um século depois, sabemos 

o quanto a possível cegueira está se tornando um horizonte muito próximo” 

 
1 Digo isto pelo fato de animais também se agruparem em bandos como instinto.  
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(CORTELLA, 2014, p. 39). A esta cegueira, ele atribui como característica da competição 

obsessiva como um valor de convivência. 

 Já Maurício Abdalla (2002) aborda aquilo que ele chama de “troca competitiva”. 

Essa troca competitiva está contida dentro de uma racionalidade fundamentadora fruto da 

ascensão da burguesia como classe dominante2. Para Abdalla (2002, p.52), “o eixo central 

da racionalidade burguesa (...) é a troca”. Entretanto, o que prevalece no caráter desta 

troca não é a solidariedade ou a complementação de interesses, mas a necessidade de 

competir. Ou seja, no estabelecimento de um processo de troca, os interesses a ser 

avaliados não são, necessariamente, das duas partes, mas como cada parte consegue tirar 

proveito maior. Por isto que é chamado de “troca competitiva”. 

 Essa forma nova de troca, estabelecida pelo momento pós ascensão da burguesia, 

tem no conceito de mercado as fundamentações das “trocas competitivas” mediadas pelo 

dinheiro, estabelecendo, assim, novas relações entre seres humanos: “estes passam a ser 

vistos como indivíduos isolados que, lançados ao convívio social, medeiam seu contato 

com o mundo (humano e natural) pela relação da troca competitiva.” (ABDALLA, 2002, 

p. 52). Para o autor, ainda, a construção destas relações se dá através de princípios 

mercantilistas, sem os quais o burguês não sobrevive. Ainda sobre isto, afirma que: 

Em torno do eixo fundamental da troca competitiva, erigiu-se a racionalidade 

hoje hegemônica, fazendo com que todos os fenômenos do mundo cotidiano 

sejam compreendidos, em sua essência, como componentes de uma estrutura 

lógica mercantilista. A troca competitiva (que fundamenta o mercado) deixou 

de ser um resultado de relações entre pessoas para ser um princípio 

nomológico, com mesmo status da gravitação universal newtoniana. Nada é 

possível pensar fora deste referencial fundamental. (ABDALLA, 2002, p. 53) 

 O princípio de “troca competitiva”, neste ponto, tem como finalidade o ganho. 

Não existe a questão de “dar sem retorno”. Logo, na questão da troca, esta se torna uma 

forma de alcançar o objetivo final, certamente pensando do ponto individualista. E, 

certamente, ainda que uma das partes tenha um ganho relativo, num processo cooperativo 

estabelecido com base na “troca competitiva” o importante é uma parte tirar maior 

proveito que a outra.  

Já em outros termos, Cortella (2014) prefere chamar esta força que move os seres 

humanos na “troca competitiva” de cobiça. Ao alertar para o óbvio, de que há recursos 

no planeta o suficiente para sanar as necessidades humanas, ele chama a atenção para o 

 
2 O autor chega a ser enfático ao relatar o papel da classe burguesa, chamando-a de civilização.  
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fato de a cobiça ser infinita. Neste sentido, afirma o autor: “a cobiça se identifica com a 

ganância, em vez de fazer contato com a ambição. Uma pessoa ambiciosa é aquela que 

“quer mais”; uma pessoa gananciosa é aquela que “quer só para si, a qualquer custo” 

(CORTELLA, 2014, p.40). 

Contudo, o estabelecimento da questão da competição ou da ganância são 

pressupostos estabelecidos por ambos os autores para que haja uma solução com outro 

foco, ou seja, ao invés de a humanidade competir entre si enquanto indivíduos, o caminho 

para que haja melhor convivência (ou sobrevivência da espécie) seria o da cooperação. 

Mário Sérgio Cortella (2014) sugere o estabelecimento de cooperação como um 

caminho viável para diminuir a competição entre indivíduos. Tanto como valor ético, 

como valor negocial, princípio para lucro higiênico, como meta solidária e auxiliadora da 

paz. A discussão proposta pelo autor é que a busca de harmonia na sociedade venha 

através deste caminho. Por certo, é longo e soa meio distante. 

Neste ponto, podemos estabelecer um diálogo com alguns aspectos da obra 

“Ensaio sobre a Dádiva”, escrita por Marcell Mauss no começo do século XX. Neste 

ensaio, de abordagem socio-antropológica, o autor francês busca estabelecer um princípio 

de intercâmbio entre sociedades, consideradas por ele, primitivas, através de presentes. A 

estas interações, ele chamou de dádivas. 

Válido destacar que Mauss (2003, p.187) considera que “(...) as trocas e os 

contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria, voluntários, na verdade 

obrigatoriamente dados e retribuídos”. Isto nos leva ao argumento de que o autor 

considera que a dádiva é um fato social total. Ou seja, as mais diversas instituições 

(religiosa, jurídica e moral) são expressas diante deste fenômeno de uma só vez. Esta 

capacidade total das relações de dar e receber auxiliam a garantir o caminhar da 

sociedade. Ou seja, “(...) as sociedades progrediram na medida em que elas mesmas, seus 

subgrupos e seus indivíduos, souberam estabilizar suas relações, dar, receber e, enfim, 

retribuir” (MAUSS, 2003, p. 313). 

 Neste sentido, há um fator interessante na dádiva analisada por Mauss: ela vai e 

volta. Não necessariamente proporcional (em relação ao presente dado), mas o caminho 

percorrido, que deve ser simétrico, estabelece uma relação entre os entes, ainda que 

aparentemente livres e gratuitas. Cabe, neste momento, entender este princípio como 

sendo o de reciprocidade. Contudo, o destaque a ser dado no trabalho de Mauss é o fato 
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de que ele separa o estudo da dádiva do estudo da troca. Esta já envolve relações 

capitalistas, já aquelas, sem o contrato específico que envolva algum tipo de valor 

atribuído a uma moeda. 

Neste ponto, podemos estabelecer um paralelo entre o pensamento de Cortella 

(2014) e o de Mauss (2003), tendo em vista que há certos antagonismos no objetivo final 

do processo. Ao considerar a cooperação entre seres humanos como dádiva, percebemos 

que, sob o ponto de vista de Mauss (2003), há reciprocidade estabelecida, ainda que esta 

não seja proporcional à dádiva ofertada. Já Cortella (2014) defende a cooperação 

enquanto um valor ético, ou seja, que objetiva unificar a humanidade em torno de um 

mesmo prisma, no intuito de, através da percepção dos problemas dos outros, possamos 

nos unir em direção a uma causa coletiva. No caso, a trilha para a coletividade é mais 

importante que estabelecer uma dádiva para que cooperemos. 

Desta forma, Cortella (2014) vai em direção causa, em que o ponto defendido por 

ele ignora os possíveis interesses ali atinentes na perspectiva do apoio, seja de quem 

ajuda, seja de quem é ajudado. E eis o ponto a ser destacado aqui que é levantado por 

Mauss (2003). Compreender a dinâmica do processo cooperativo envolve perceber como 

as partes vão se comportar. Em meio a isto, há a percepção por parte de quem parte de 

determinada necessidade, ao mesmo tempo, do possível retorno dessa ajuda prestada. E, 

quem recebe a dádiva está ciente de que a reciprocidade constitui fator intrínseco dela. 

Contudo, há de se destacar que o ponto de vista de Cortella (2014) é válido. Ao 

defender a cooperação como valor ético, ele afirma que o ser humano deve passar a 

percepção de que “”ser humano é ser junto”, que o que nos fez sobreviver a todas as 

intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi a força gregária, o trabalho junto, o 

esforço coletivo, que nos dá realmente a marca da Humanidade” (CORTELLA, 2014, p. 

41). Ou seja, a caminhada do ser humano na história tem a cooperação como uma das 

marcas da sobrevivência da espécie. Pressuposto similar ao que ele estabelece quando 

caracteriza a cooperação como auxiliadora da paz. Nesse caso, o conviver em comunidade 

presume que, para alguém crescer, outrem não pode ser prejudicado, bem como a paz não 

significa a ausência de conflitos. 

A cooperação como valor de negócio e como princípio para o lucro higiênico é 

descrito como a agregação de forças de modo nítido e isonômico, o que levaria à justa 
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remuneração e o retorno do esforço feito e da inteligência empregada, conforme afirma 

Cortella (2014).  

Já Abdalla (2002) trabalha com o estabelecimento de uma racionalidade fundada 

no princípio de cooperação. Ambos os autores seguem a mesma linha, de que a 

cooperação entre os seres humanos pode ajudar a prolongar nossa existência na terra. 

Sobre esta racionalidade fundada no princípio de cooperação: 

[...] deverá ter como consequências o equacionamento das principais crises 

vividas pela humanidade e a conformação de uma outra presença humana no 

mundo, que, além de garantir a sobrevivência da espécie, irá estabelecer a 

hegemonia de uma nova visão do universo. (ABDALLA, 2002, p. 112) 

Colocando-se na perspectiva do autor a estreita correlação das crises atuais que a 

humanidade tem que superar com o sistema capitalista, a cooperação surge como 

contraponto à “troca competitiva”. Em primeiro lugar, afirma Abdalla, deve-se destacar 

o impacto dentro do processo produtivo. Ele atesta que as mentalidades que compõem a 

construção das relações de trabalho estão a serviço da racionalidade da acumulação. No 

pensamento do autor, isto deve ser superado através da adoção de uma racionalidade 

cooperativa. 

Contudo, quando se parte para debater a questão do individualismo, pode-se 

chegar numa encruzilhada. Simplesmente, não se pode impor à uma pessoa que supere 

seus anseios pessoais (mesmo que seja a cobiça debatida aqui anteriormente) por um 

anseio coletivo. Se todo humano é uma manifestação singular de uma coletividade, “(...) 

essa manifestação é particular, possui características que são só dela e que não devem ser 

relegadas, mas só adquirem sentido quando relacionadas com a totalidade na qual ela é 

constituinte” (ABDALLA, 2002, p.123). Assim, o princípio da cooperação vem não para 

contestar a individualidade, mas por a coletividade em mesmo patamar.  

Assim sendo, a ética predominante da individualidade em primeiro plano dá 

espaço para uma ética em comunidade, em que a sobrevivência de mulheres e homens se 

torne prioridade para todos. Com certeza, o caminho para que este processo tenha sucesso 

é o da cooperação. 

Ainda que soe perfeitamente audível aos ouvidos de forma geral, ecoa utópica esta 

visão tanto de Abdalla quanto de Cortella, em que a construção de uma nova ética global 

com base na cooperação há de substituir o individualismo predominante. Na atual 

circunstância, os processos de relações estabelecidos de uma forma geral devam ter 
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predomínio da individualidade por algum tempo. A mudança, para ser feita, requer tempo 

e vontade, fatores escassos no atual processo.  

A sobrevivência da humanidade não está condicionada apenas a indivíduos, mas 

também aos Estados. As decisões estatais têm a capacidade de determinar como os 

indivíduos serão impactados e pelo que. No cenário internacional, a projeção das ações 

estatais se dá pelos interesses manifestos por estes Estados. Ou seja, mesmo que haja a 

vontade manifesta da população em estender a mão de forma comunitária no intuito de 

“salvar” a humanidade de ameaça manifesta à toda espécie, ainda há espera de retorno, 

mesmo simbólico. 

Entretanto, os discursos trabalhados para a cooperação são construções para soar 

bem aos ouvidos. A Cooperação Sul-Sul surge com base em debates estabelecidos pela 

conferência de Bandung (1955), cujo objetivo era a construção de prioridades e desafios 

dos países em desenvolvimento, olhando para o espectro do desenvolvimento como um 

alvo a ser perseguido. A construção da Cooperação Sul-Sul vem, desta forma, reforçar o 

debate aqui feito entre Abdalla (2002) e Cortella (2014), pois, como afirma Chediek: “ 

A Cooperação Sul-Sul nasce, dessa forma, da trajetória compartilhada entre os 

países em desenvolvimento e é impulsionada pela noção de que o 

desenvolvimento está ao alcance de todos. Ou, para expressá-la de forma 

diferente, a CSS nasce da solidariedade e uma de suas maiores contribuições é 

a capacidade de melhorar a vida das pessoas carentes e tirar muitos da pobreza. 

(2017, p. 44) 

No presente trabalho, a Cooperação Sul-Sul tem papel central a ser desenvolvido. 

Ainda que a construção do PRONAE seja uma cooperação que envolve dois países e uma 

organização internacional (Brasil – Moçambique – PMA), tem como base o diálogo entre 

dois países do Sul, com trajetórias históricas próximas, e que tiveram o mesmo 

colonizador. Portanto, o debate teórico-conceitual de Cooperação Sul-Sul será mais bem 

observado na seção seguinte. 

 

2.2. DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO. 

 O estudo das Relações Internacionais perpassa pelo diálogo através da dualidade 

das relações que foi definido pelo Joseph Nye como Cooperação e Conflito. Contudo, 

mesmo que aparente ser distantes, esses dois conceitos são muito próximos, pois há 

conflito na cooperação, e há cooperação no conflito. O diálogo entre nações é muito 

amplo e muito diverso. Reforçando o que foi dito anteriormente, estar junto pode 
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significar a sobrevivência do ser3, mesmo que, em determinadas situações, sobreviver 

signifique escolher um lado. 

 Robert Keohane (2005), descrevendo o estudo da Cooperação Internacional, 

define como algo abatido. Ele utiliza este adjetivo no sentido de que o objeto não seja 

amplo o suficiente para valer uma análise profunda que valesse um livro de capa dura. 

Entretanto, uma obra foi aí gerada. 

 Keohane (2005), ao apontar os teóricos institucionalistas, afirma que a cooperação 

é essencial num mundo de interdependência econômica. Desta forma: “Institucionalistas 

sofisticados não esperam que cooperação sempre prevaleça, mas estão cientes da 

maleabilidade de interesses e argumentam que a interdependência cria interesses na 

cooperação.”4 (KEOHANE, 2005, p.8).  

 Assim, cabe então explicar, de forma breve, o conceito de interdependência, 

trabalhado por Keohane e Nye (2012). Eles afirmam que, enquanto a dependência é 

definida enquanto estar determinado ou significativamente afetado por forças externas, a 

interdependência seria caracterizada por efeitos mútuos entre atores distintos. E este 

fenômeno resulta nas transações mais diversas ao redor do globo. 

 Os autores diferenciam a interdependência da dependência através da 

reciprocidade e dos efeitos custosos significativos. Desta forma: 

Um país que importa todo o petróleo (que consomem) provavelmente será mais 

dependente de um fluxo contínuo de petróleo que um país que importa peles, 

joias e perfumes (ainda que tenham valor monetário equivalente) terão acesso 

ininterrupto a esses bens de luxo. Onde há efeitos onerosos recíprocos (embora 

não necessariamente simétricos) das transações, há interdependência. Onde as 

interações não têm efeitos custosos significativos, há simplesmente 

interconexão. A distinção é vital se quisermos compreender a política de 

interdependência. (KEOHANE & NYE, 2012, p.8)5 

 Entretanto, o termo interdependência não é limitado apenas às relações de 

benefício mútuo, pois, para os autores, limitaria o conceito a momentos em que as tensões 

 
3 N.A. Neste ponto, há uma questão relacionada à dissuasão militar extrema que não será abordada, prefere-

se o estudo da Cooperação em si. 
4 Tradução própria. Original: “Sophisticated institucionalists do not expect cooperation always to prevail, 

but they are aware of the malleability of interests and they argue that interdependence creates interests in 

cooperation” 
5 Tradução própria. Original: “A country that imports all of its oil is likely to be more dependent on a 

continual flow of petroleum than a country importing furs, jewelry, and perfume (even of equivalent 

monetary value) will be on uninterrupted access to these luxury goods. Where there are reciprocal (although 

not necessarily symmetrical) costly effects of transactions, there is interdependence. Where interactions do 

not have significant costly effects, there is simply interconnectedness. The distinction is vital if we are to 

understand the politics of interdependence.” 
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militares estivessem num patamar mínimo. Neste caso, a análise de interdependência vai 

sempre envolver custos, pois esta relação restringe a autonomia. Entretanto: “[...] é 

impossível especificar, a priori, se os benefícios de um relacionamento excederão os 

custos.”6 (KEOHANE & NYE, 2012, p.8). 

 Por fim, os autores ressaltam que tem que se ter cuidado em conceituar relações 

de dependência mútua equilibrada como interdependência. Assim, atores menos 

dependentes usam da interdependência como fonte de poder de barganha em questões 

que afetam atores diversos.  

 Desta forma, a Cooperação Internacional pode ser entendida como um possível 

fiel da balança dos conflitos mundiais. Ao estabilizar as relações entre os países, em tese, 

diminuiria as desigualdades entre diversas regiões, mitigando a possibilidade de embates. 

Keohane (2005) afirma que esta ideia de que a confluência de interesses dos atores globais 

através da interdependência seria algo ingênuo.  

 Isto posto, Keohane (2005) afirma que uma hegemonia estabelecida garante ao 

Sistema Internacional uma paz e segurança relativa, o que faz com que haja uma 

manutenção da ordem. Neste sentido, a hegemonia, ao criar tal ordem, implica também 

na formação de um regime internacional. O que: “[...] cooperação que definimos [...]como 

um ajustamento de políticas de Estado entre si, depende também da perpetuação da 

hegemonia.”7 (KEOHANE, 2005, p.31).  

 A cooperação é entendida, assim, como um processo de coordenação política entre 

dois entes que não estão em harmonia. Neste caso, estar harmônico significaria estar 

diante de uma situação em que as políticas dos atores automaticamente facilitam a 

realização dos objetivos. A cooperação ocorreria num processo de coordenação política 

em que os países ajustam seu comportamento para preferências atuais ou antecipam 

preferências futuras, segundo Keohane (2005).  

 Desta forma, a Cooperação Internacional é construída tendo em vista estabelecer 

a harmonia entre as diversas nações. Isto, claro, levando-se em consideração as diversas 

tradições que se estabeleceram.  

 
6 Tradução própria. Original: “[...] it is impossible to specify a priori whether the benefits of a relationship 

will exceed the costs” 
7 Tradução própria: “cooperation, wich we define [...] as mutual adjustment of state policies too ne another, 

also depends of the perpetuation of hegemony” 
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 Interessante frisar que o processo cooperativo não se instala de forma natural. O 

interesse dos agentes que tentam promover a cooperação tem que ser compreendido para 

que se faça uma análise mais substancial, considerando que as relações humanas se 

estabelecem com base em seus interesses, seja motivado por uma ética, por uma 

racionalidade ou pela necessidade de reciprocidade. A Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento, dessa forma, se estrutura na projeção dos interesses de seus agentes.  

 Neste sentido, a compreensão da cooperação pode ser feita usando os conceitos 

apresentados na seção anterior de várias formas, a depender do referencial do analista. 

Ou seja, pode ser observado, principalmente no discurso, a cooperação se comportar 

como um movimento ético. Em outros momentos, pode aparentar ser uma racionalidade. 

A meu ver, a cooperação entre povos se apresenta com mais frequência enquanto dádiva.  

Entender a construção da cooperação internacional ao longo da história 

contemporânea requer situar alguns aspectos em pontos distintos do tempo.  A crença, 

em tempos mais antigos, que se tinha de que os diplomatas lidavam com a política e os 

militares com a guerra caiu com a I Guerra Mundial. O conflito coloca, na prática, a 

famosa discussão iniciada pela frase de Carl Von Clausewitz8: “Guerra é, meramente, a 

continuação da política por outros meios.”9 (2007, p. 28). O fim do conflito propõe ao 

cenário internacional uma nova visão de mundo, em que os ideais kantianos de uma 

construção de paz perpétua deveriam ser aplicados. Neste momento, surge a Liga das 

Nações, que preconizava desestimular que novas guerras se formassem. 

 O fracasso da Liga das Nações e o começo da II Guerra Mundial colocam novas 

prioridades para que os países tentem evitar os conflitos, ainda que baseado em novos 

embates. A Guerra Fria vai colocar a dicotomia Cooperação e Conflito no centro do 

tabuleiro de xadrez jogado pelos EUA e URSS, e os movimentos serão feitos de acordo 

com a capacidade dos países de se posicionarem geopoliticamente. Nesse momento 

Ayllón (2007) afirma que se principia a Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento para assegurar alianças diante de um conflito muito complexo. 

 A Carta das Nações Unidas, de 1945, traz em seu capítulo IX as premissas para 

que se estabeleça, segundo o documento, Cooperação Internacional Econômica e Social. 

Interessante afirmar que a Carta da ONU prega uma cooperação internacional tal qual 

 
8 Clausewitz foi general prussiano nas guerras napoleônicas. 
9 Tradução própria. Original: “War is merely the continuation of policy by other means”. 
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debatida em seção anterior por Cortella (2014) e Abdalla (2002). Ou seja, é proposta pela 

carta, em seu artigo 55, que a harmonia entre os povos será encontrada pela cooperação, 

e a ONU estimulará este processo, seja através de agências especializadas, seja através de 

estímulo à formação de cooperação fora da ONU. 

Neste ponto, é interessante fazer algumas considerações acerca o Plano Marshall. 

Este plano foi desenvolvido pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos George 

Marshall (1880 – 1959), com o intuito de promover a reconstrução da Europa ocidental 

no pós II Guerra Mundial. Os EUA promoveriam uma alocação de recursos significativos 

para que os países europeus pudessem reerguer sua economia após a catástrofe da guerra. 

Desta forma, o Plano Marshall é considerado um marco na Cooperação Internacional para 

o Desenvolvimento. Contudo, a construção do Plano não se dá de forma linear, ou seja, 

cooperação pelo bem-estar, ou como uma ética, proposta por Mário Sérgio Cortella 

(2014). Neste sentido, com o “inimigo” bem situado (a URSS), estruturar um plano de 

desenvolvimento ganhava um caráter estratégico de manter a Europa Ocidental embaixo 

do guarda-chuva dos EUA. 

Dengbol-Martinussen & Engberg-Pedersen (2003) situam o Plano Marshall, de 

1948, tanto com questões de segurança nacional quanto com propósitos comerciais, como 

sendo os principais interesses manifestos. Citam os autores: 

Em sua posse, no ano seguinte (1949), o Presidente Truman apresentou seu 

primeiro plano para a expansão da ajuda externa estadunidense: incluir os 

países em desenvolvimento ameaçados pelo comunismo, seja externamente, 

seja internamente. A proposta de Truman foi incluída na chamada Lei para o 

Desenvolvimento Internacional, que foi aprovada pelo congresso em 1950. 

Entre os países que mais se beneficiaram com essa lei estavam a Coreia do Sul 

e Taiwan, que receberam consideráveis transferências de recursos dos Estados 

Unidos a partir de 1954.10 (DENGBOL-MARTINUSSEN & ENGBERG-

PEDERSEN, 2003 p.8) 

Ayllón (2007) também traz uma reflexão no mesmo sentido. O autor aponta que 

a Cooperação Internacional era motor de interesses geopolíticos, que davam resposta ao 

posicionamento, seja dos EUA, seja da URSS, no mundo como um todo. Ou seja, a 

 
10 Tradução própria. Original: “At his inauguration the following year (1949) President Truman presented 

the first plan for the expansion of American foreign aid: it was to include developing countries threatened 

by communism, either from outside or from within. Truman’s proposal was included in the so-called Act 

for International Development, wich was approved by Congress in 1950. Among the countries that 

especially beneficed by this law were South Korea and Taiwan, wich received considerable transfers of 

resources form the USA starting in 1954.” 
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presença de investimentos seja de um lado ou de outro significaria uma posição 

estabelecida em relação ao mundo bipolar.  

Para gerir os recursos oriundos do Plano Marshall, em 1948, é criada a 

Organização Europeia para a Cooperação Econômica (OECE). Em 1961, esse organismo 

passa por uma remodelagem, com a adesão de EUA e Canadá e passa a se chamar 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e, como parte 

dessa organização, se encontra o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD). O 

objetivo desse comitê foi estabelecido como o monitoramento dos padrões globais em 

áreas chave de desenvolvimento, afirma Tomazini (2017).  

Dessa forma, na década de 1960, houve uma concentração de fluxo de Cooperação 

para os países em via de desenvolvimento. Marina Pignatelli (2016) afirma que, diante 

do contexto internacional posto, o processo cooperativo tinha como objetivo a 

manutenção da influência do Norte sobre o Sul. Ayllón (2007) destaca que os países do 

Sul passam a ter destaque nos debates dentro das agências especializadas, tendo maior 

espaço para que suas demandas sejam ouvidas. 

Importante destacar o fato de que o desenvolvimento aplicado à época estava 

ligado fortemente ao crescimento econômico. Segundo Pignatelli: 

São os interesses da política externa que movem a ajuda ao desenvolvimento. 

À época, o conceito de desenvolvimento era o de crescimento económico e o 

de ajuda, extremamente vasto e impreciso, abarcando todo o tipo de ações 

públicas e privadas: doações, empréstimos, investimentos directos, etc. (2016, 

p. 23) 

Tomazini (2017) concorda com Pignatelli (2016) ao afirmar que a forma com que 

a Cooperação Norte-Sul se desenvolvia tinha como base a verticalidade das relações e 

que a questão do desenvolvimento seria advinda, necessariamente do desenvolvimento 

econômico. Logo, questões relativas ao desenvolvimento em setores socioeconômico 

político ou institucional eram relevantes nas prioridades estabelecidas.  

A década de 1970 é marcada por introduzir uma compreensão de que o 

desenvolvimento deveria ser integrado. Ou seja, deveria ser levado em consideração os 

aspectos sociais. Contudo, as constantes crises da década levaram aos países a atingirem 

níveis de dívida externa muito alta na década de 1980. Pignatelli (2016) afirma que a 

ajuda, neste momento, estaria vinculada à ajustes econômicos, como os Planos de 

Ajustamento Estrutural. Assim, para que os países receptores de Cooperação recebessem 

ajuda, deveriam fazer ajustes internos em sua economia. 
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Os Planos de Ajustamento Estrutural têm como base o ajustamento da política dos 

EUA nos anos de 1980 em relação aos Bancos Multilaterais para o Desenvolvimento. 

Pereira (2013) afirma que, ao assumir o cargo de Presidente dos EUA, Ronald Reagan 

(1981 – 1989) o governo, orientado por políticas neoliberais, entende que o investimento 

realizado pelos Banco Mundial e FMI deveriam ser orientados para a promoção da 

liberalização econômica, ao invés de combate à pobreza.  

O tesouro dos EUA vai orientar a política às instituições financeiras em o país 

fosse acionista majoritário em três frentes, segundo Pereira (2013): 1) a abertura dos 

mercados nacionais e superioridade do capital privado no financiamento da atividade 

econômica; 2) a alocação de empréstimos deve ser direcionada para que reformas sejam 

feitas nos países receptores; 3) os EUA devem reduzir o quantitativo de investimentos 

nos organismos financeiros ao mesmo tempo que não devem perder o poder de veto. 

Fonseca (2015) ainda destaca que o Fundo Monetário Internacional (FMI) ganha 

mais espaço no determinante da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento nos 

anos 1980. Milani (2014) tende a concordar, afirmando que a participação dos dois bancos 

nos processos de cooperação viria para a redução e “racionalização” do setor público. 

A década de 1990 causa uma mudança significativa no fluxo de recursos para 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Com o fim da Guerra Fria, os países 

do eixo capitalista reduzem sua verba para ajuda internacional, já que a questão 

geopolítica deixa de ocupar espaço central nos interesses. Também, o esfacelamento da 

URSS faz com que se aumente a quantidade de países receptores de cooperação no 

mundo11. Além disso, novos temas tomam corpo. Enquanto a segurança perde espaço, 

vemos ascender temas como o peacekeeping.  

Antes de debater algumas questões mais profundas relativas a interesses, convém 

retomar um debate feito na seção anterior. É possível tomar a Cooperação Internacional 

para o Desenvolvimento como uma dádiva, seguindo o conceito de Marcel Mauss? Em 

primeiro lugar, cabe relembrar que a dádiva seria um presente, que gera uma relação 

obrigatória de retribuição por parte de quem ganha o presente. 

 
11 N.A. Nota-se que esse aumento não se dá por conta apenas do surgimento de novos países, mas pela 

ausência da URSS como prestador da cooperação. Quem estava sob o “guarda-chuva” soviético, agora 

busca novas formas de captação de recursos internacionais.  
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Neste sentido, o argumento que torna a Cooperação em dádiva fica evidente se 

levarmos em consideração aspectos menos visíveis. Notadamente, a influência de 

determinados países cresce à medida em que a cooperação prestada alcança resultados 

positivos, e esta influência pode refletir em maior ou menor presença do país prestador 

da cooperação no cenário internacional.  

Silva (2006), ao analisar o Timor Leste, percebe este fator. Ela afirma que há uma 

personificação da relação de doação, e o bem oferecido é, ele próprio, tomado como parte 

da personalidade de quem doou. Ainda: 

Neste contexto, recursos de natureza diversa, como pessoas, equipamentos 

tecnológicos e mesmo dinheiro, são tornados dádivas, atuando como 

instrumentos de construção e mediação de identidades (de pessoas e coisas) e 

de relações sociais (SILVA, 2006, p. 12) 

Válido ressaltar que o papel das agências de cooperação ligados de países como 

os EUA (USAID) ou Japão (JICA), estabelecem uma arena na tentativa de influenciar e 

condicionar o país receptor da cooperação a agir de acordo com os interesses do país 

prestador. Silva afirma que: 

A assistência internacional prestada potencializa ainda os doadores em sua 

capacidade de exercer influência sobre a condução da política interna do país. 

Em cenários de crise ou de grandes desafios políticos, os maiores parceiros do 

desenvolvimento são muitas vezes convocados para reuniões com o governo. 

(2006, p. 21) 

Neste ponto, vale a pena tentar entender a Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento a partir dos interesses dos países envolvidos no processo. Ao considerar 

que essa modalidade cooperativa se estabelece enquanto dádiva, cabe tentar dimensionar 

os objetivos de se estabelecer a Cooperação. Alguns já foram aqui discutidos, como a 

segurança (no caso da guerra fria). Contudo, a dádiva aqui se estabelecerá em outra frente, 

de forma menos perceptível. 

 

2.3. A COOPERAÇÃO SUL-SUL OU DA SOLIDARIEDADE ENTRE 

SEMELHANTES. 

 

Perpassando pelo debate de Cooperação de forma geral, observamos que há aquela 

que é estabelecido como dádiva, mas podemos retomar a que se propõe enquanto uma 

ética global, com objetivos (explícitos) mais amplos do que a expansão e manutenção da 
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influência num contexto de conflito. Neste caso, explorarei, aqui, um nível de cooperação 

tida como horizontal, ou como convém chamar, Sul-Sul. 

Evocar um Sul global tem seus desafios. Por ser um conceito que engloba uma 

vasta gama de países, trazer um conceito que englobe a todos é generalista, e deve-se 

fugir desta tentação. Assim, se faz necessário situar algumas questões. Primeiramente, o 

Sul global não é, necessariamente, geográfico, tendo em vista que a linha do equador é 

insuficiente para definir as experiências que tornam países do Norte ou do Sul. Neste 

caso, a região se torna conceitual, plural e profundamente dinâmico. Elodie Brun (2016, 

p. 32) afirma que “Evocar um Sul diversificado constitui na verdade, a nossos olhos, um 

pleonasmo”. 

Já Ayllon (2014) evoca um Sul que engloba as nações em desenvolvimento, com 

origens diversificadas, histórias diversificadas e tradições distintas, com múltiplos 

enfoques em relação a poder, cultura e identidade. Ainda afirma: 

O “Sul global” foi também interpretado como “espaço de resistência híbrido”, 

menos dependente do “Norte global”. Inclui agentes públicos e privados que 

ocupam “uma posição estrutural de periferia ou semiperiferia no sistema 

mundo moderno”. (AYLLON, 2014, p. 57) 

Costa Leite (2012) também converge com esta posição dos autores anteriores. 

Para ela, o Sul global é um conceito que não pertence à categoria geográfica, mas o 

agrupamento de países chamados “em desenvolvimento”. Neste sentido, os três autores 

convergem numa direção de olhar para o Sul através de suas trajetórias e suas 

importâncias no contexto global. Entretanto, alinham o pensamento de que generalizar os 

membros componentes do Sul é um erro. Ainda, Ayllon (2014) destaca que há uma 

possibilidade real de deslocamento de poder entre áreas geográficas, possibilitando uma 

reformatação do Sul. 

Desta forma Brun (2016) aponta como características do Sul: 1) experiência de 

dominação política; 2) critérios socioeconômicos afastados dos que vigoram nos países 

desenvolvidos; 3) percepção de si próprio como países em desenvolvimento. Ressalta-se, 

então que, para fazer parte deste grupo, autodeterminação é fundamental. A partir desse 

ponto, estes países passam a trabalhar de forma incessante nessa identificação para 

instrumentalizar sua posição em prol de uma estratégia nacional. Sobre isto: 

Ao escolher qualificar -se como país em desenvolvimento, os representantes 

buscam situar -se no cenário mundial. O rótulo permite, além disso, contemplar 

as possíveis maneiras de entrar ou sair dos grupos em tela; pressupõe mais 

fluidez do que a noção de identidade. No entanto, ele não diminui a 
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importância do sentimento de pertencer e a influência da qualificação 

escolhida, no caso do Estado do Sul, no comportamento dos governos. (BRUN, 

2016, p. 35) 

As relações estabelecidas entre esses países podem gerar uma relação de 

interdependência, tal qual descrita por Keohane e Nye e debatido aqui neste trabalho 

anteriormente. Costa Leite (2012) ainda chama a atenção neste tema de que a 

interdependência, ainda que clara num contexto regional ou entre potências emergentes, 

ela não é presente entre todos os países do Sul. Segundo a autora: “[...] as relações entre 

os países do Sul, tradicionalmente, são em grande medida marcadas pela indiferença[...] 

já que ela se funda no raciocínio de que os Estados são constrangidos a cooperar porque, 

se não o fizerem, haverá conflito (dilema do prisioneiro)” (COSTA LEITE, 2012, pp. 27-

28) 

Contudo, ainda que haja certas similaridades entre os países do Sul, tanto que é 

chamada de cooperação horizontal12, devemos levar em consideração que a estrutura dos 

países que praticam esta cooperação. Dentro desta suposta relação simétrica, há 

assimetrias. E não é necessário que se analise estas relações com muita atenção no intuito 

de que estas assimetrias fiquem evidentes. 

Neste sentido, Iara Costa leite (2012) discute que, na construção de um Sul global, 

e, em consequência, da Cooperação Sul-Sul, há de ser levado em consideração que a 

homogeneização de trajetórias deve ser evitada, pois “[...]embora os problemas que 

atinjam os países em desenvolvimento sejam similares, as oportunidades e desafios à 

mudança política são particulares [...].” (COSTA LEITE, 2012, p. 25). Outra questão 

posta pela autora, quando se coloca em horizontalidade as relações entre países do Sul 

(em contrapartida às relações Norte-Sul), há de se considerar que existem interesses 

inerentes de ambas as partes. Ou seja, Iara Costa Leite (2012) contrapõe a ética da 

Cooperação proposta por Cortella (2014) ao determinar que, mesmo nas relações entre 

iguais, há os interesses tem de ser levados em consideração. 

Por fim, ela alerta que há discrepâncias entre países do Sul no cenário global. Ou 

seja, levando-se em consideração todas as diferenças que existem entre os países que 

ocupam esta categoria analítica, inclusive em algumas disparidades. Costa Leite (2012) 

vai buscar em Wallerstein, na teoria do Sistema-Mundo, uma justificativa substancial 

para este argumento, considerando o conceito de semiperiferia como uma região 

 
12 Em contrapartida à Cooperação Norte-Sul, que se apresenta como vertical. 
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intermediária entre centro e periferia, o que auxilia a análise da questão da compreensão 

dos interesses dos países prestadores de cooperação situados a Sul.  

Neste ponto, Costa Leite (2012) afirma que a expansão da semiperiferia seria 

influenciada por pressões econômicas estruturais que gerariam efeitos igualmente 

prejudiciais na periferia. Assim: 

Embora tal perspectiva contribua para desconstruir a premissa de que a 

similaridade entre os níveis de desenvolvimento dos países do Sul levaria a 

relações mais simétricas entre eles, ela peca por limitar a atuação externa dos 

Estados aos interesses das classes capitalistas dominantes. (COSTA LEITE, 

2012, p. 26) 

Ayllon (2014) faz um importante destaque no cenário histórico pós II Guerra 

Mundial. Ele lembra que o momento após o conflito é marcado pelo início dos processos 

de independência dos países afroasiáticos, bem como a América Latina busca se 

posicionar frente ao mundo impulsionada pela Comissão Econômica Para a América 

Latina (CEPAL). Em concomitância a isto, junta-se o fato de que os países em 

desenvolvimento terem sido excluídos dos acordos de Bretton-Woods, de 1944.  

Interessante esse ponto de vista pelo fato de que se passava uma possível tomada 

de consciência dos países do Sul global acerca do espaço em que ansiavam por ocupar. 

Se, por um lado, não tinham espaço na formulação do Sistema Financeiro internacional, 

por outro lado, formavam maioria na Assembleia Geral da ONU. Neste sentido: “Não é 

possível compreender a lógica da CSS sem fazer referência ao processo de surgimento da 

consciência do Sul e de sua manifestação nas relações internacionais da segunda metade 

do século XX.” (AYLLON, 2014, p. 60).     

Um marco a ser considerado para que haja uma discussão mais ampla entre os 

países do Sul é a Conferência de Bandung, realizada no ano de 1955. Essa Conferência, 

ainda que tenha excluído a América Latina das discussões, teve como base o 

fortalecimento de uma força nova, com base a solidariedade afroasiática e uma tomada 

de posição acerca dos momentos vindouros. Um ponto importante desta Conferência foi 

o não alinhamento às potências da Guerra Fria13. Desta forma: 

A heterogeneidade dos países, que a princípio poderia ser um obstáculo à 

coordenação da ação coletiva, foi superada pelo desejo comum de todos os 

países de enfrentar o subdesenvolvimento. Bandung, assim, representava uma 

tentativa de inverter a lógica da Guerra Fria e propor o debate Norte-Sul, ao 

invés do Leste-Oeste, e se posicionar como um polo de poder alternativo que 

 
13 No sentido de que os países poderiam se alinhar com quem bem entendessem. 
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tornaria a Guerra Fria bem mais complexa do que aparentemente poderia 

parecer. (PEREIRA & MEDEIROS, 2015, p. 124) 

Brun também concorda com esta análise:  

Desde seu nascimento como “grupo”, os Estados do Terceiro Mundo forjaram 

uma congregação plural, com culturas, percursos e aspirações diferentes. Sua 

aproximação a partir da Conferência de Bandung em 1955 visa, aliás, preservar 

essa diversidade contra a homogeneização desejada pelas potências 

dominantes em torno da lógica Leste -Oeste. (2016, p. 32) 

Para Pereira e Medeiros (2015), ao estabelecer, através de 10 pontos, o plano de 

ação do chamado Terceiro Mundo, a Conferência de Bandung deixa bem claro a 

preocupação destes países em relação à formação de um sistema de alianças que pudesse 

gerar um novo conflito global.  

Destaca-se, também, que Bandung teve importância ao apontar, entre seus 10 

pontos, caminhos que se propõe alternativos aos polos da Guerra Fria, além de destacar a 

importância da cooperação entre os países em desenvolvimento no intuito de 

compartilhamento de experiências e de tentar reduzir as assimetrias no Sistema 

Internacional.  

Ayllon (2014) traz que a aspiração idealizada em Bandung estava associada a “[...] 

consensos políticos básicos com relação a uma posição equidistante ante o conflito 

bipolar, que rechaçava todo tipo de colonialismo e racismo e aposta no fomento conjunto 

do desenvolvimento econômico.” (AYLLON, 2014, p.60).  

Entretanto, apesar desta visão apontada pelo autor, Iara Costa Leite (2012) aponta 

uma divergência no que tange ao realizado. Para ela, a iniciativa de diálogo entre países 

do Sul para cooperação tinha três limitações fundamentais: 1) poucos participantes; 2) a 

limitação imposta pelo contexto de Guerra Fria e problemas decorrentes dos processos de 

independência que estavam ocorrendo; 3) baixa complementaridade entre as economias. 

Neste sentido, afirma ela, apesar de mencionar a cooperação técnica entre os membros, a 

Cooperação Sul-Sul se limitou “[...] à união contra o imperialismo das grandes potências 

e o racismo, e a favor do pacifismo, do multilateralismo, da autodeterminação e da 

igualdade entre as nações” (COSTA LEITE, 2012, p. 14). 

Contudo, ao passar do tempo, um dos desafios em lidar com a questão dos países 

do Sul global era o da permanência de laços ainda com o Norte, principalmente entre os 

países de independência recente. A partir década de 1960, os debates para que houvesse 

uma instrumentalização da Cooperação Sul-Sul ganham corpo na ONU. Um dos foros a 
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ser destacado é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), estabelecida em 1964, e o G77.  Na UNCTAD:  

[...] ao mesmo tempo em que representou alargamento da aliança entre os 

países do Sul, agregou à agenda da CSS o consenso em torno do comércio 

internacional como instrumento de promoção do desenvolvimento econômico. 

(COSTA LEITE, 2012, p. 14) 

A realização da UNCTAD coloca os países em desenvolvimento em certo 

destaque. Elodie Brun (2016) chama a atenção para o fato de que a Teoria da 

Dependência, de origem latino-americana, repercute em escala global na Conferência em 

questão, tendo o chileno Raúl Prebisch como primeiro secretário geral. A autora em 

questão reafirma que a Teoria da Dependência repercutiu na UNCTAD, e que havia a 

insistência de seu primeiro secretário geral na questão da integração regional.  

Costa Leite (2012) traz que a UNCTAD vai ter impacto no pensamento sobre 

cooperação também no sentido comercial. Ou seja, o comércio global seria, também, 

instrumento de desenvolvimento econômico dos países do “Terceiro Mundo”. Já Ayllon 

(2014) trata a UNCTAD como um espaço importante que possibilitou o intercâmbio de 

experiência entre os países do Sul, que gerou o G77. O autor aponta que, mesmo contendo 

estrutura simples, o G77 auxiliou no avanço institucional da Cooperação Sul-Sul. 

Em 1974, no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), é formada a Unidade Especial de Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento. Segundo Pereira e Medeiros (2015), essa unidade tem por objetivo de 

se tornar o ponto focal da Cooperação Sul-Sul no âmbito da ONU, ao se tornar um elo 

entre o PNUD e o G77.  

Já a conferência de Buenos Aires de 1978 se torna um marco na Cooperação Sul-

Sul, pois estabelece e institucionaliza a prática cooperativa da seguinte forma:  

[...] desenvolve o conceito de cooperação técnica baseado na reciprocidade e 

horizontalidade, instrumentalizada através do intercâmbio de conhecimentos, 

informações, tecnologias e técnicas de gestão em políticas públicas nas áreas 

de educação, saúde, agricultura, entre outras. (PEREIRA & MEDEIROS, 

2015, p. 133) 

Ayllon (2014) reflete sobre a Conferência de Buenos Aires como uma tomada de 

consciência por parte dos países de que a Cooperação Sul-Sul era complementar à Norte-

Sul. A elaboração do plano de ação da conferência foi feita ao longo de cinco anos, por 

peritos que chegaram à conclusão das necessidades e possibilidades desta modalidade de 

cooperação. Desta forma: 
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Os elementos mais destacados do texto final podem ser sintetizados no caráter 

instrumental que se atribuiu a esta modalidade de cooperação: a ênfase na sua 

origem e sua prática pelas instâncias governamentais dos países em 

desenvolvimento; o espaço existente para sua implementação não somente 

pelas agências públicas, mas também pelas organizações não governamentais 

(ONGs) e pelo setor privado; e a natureza multissetorial da CTPD em qualquer 

âmbito de interesse compartilhado por dois ou mais países em 

desenvolvimento. (AYLLON, 2014, P. 66) 

Neste sentido, a marca da Conferência de Buenos Aires foi a institucionalização 

da Cooperação Sul-Sul enquanto modalidade, levando em consideração os fatores já 

citados. O discurso, neste momento, reside no fato de que esta modalidade tem por 

princípio a horizontalidade, em contrapartida à verticalidade adotada na Cooperação 

Norte-Sul. 

Os anos 1980, segundo Costa Leite (2012) e Ayllon (2014) tiveram como marca 

para a modalidade Sul-Sul o retraimento. Esta retração tem como fruto, segundo os 

autores, a crise da dívida externa. Em outro plano, Costa Leite (2012) relembra que a 

transição democrática dos países latino-americanos torna a ação destes países mais 

tímida.  

Outro fator, segundo os autores, foi o ajuste neoliberal promovido por 

organizações internacionais na década de 1980. Ayllon (2014) afirma que: 

Diferentes autores identificados com os postulados neoliberais negaram a 

superioridade moral dos países do Sul em suas reivindicações, ao afirmarem 

que seus governos buscavam os objetivos que os países do Norte também 

tinham: riqueza, poder e controle dos organismos internacionais. (AYLLON, 

2014, p. 67) 

Neste sentido, percebemos que a lógica da ética da cooperação dá espaço para a 

lógica da troca competitiva. Por estabelecer os ajustes estruturais como fundamento para 

a concessão de crédito por parte das organizações internacionais financeiras, os países do 

Sul passam a disputar estes recursos entre si. 

[...] a emergência de um novo modelo de desenvolvimento, focado no ajuste 

neoliberal, acabou levando os países do Sul a competir pela recepção de 

investimento estrangeiro direto, interrompendo décadas de mobilização 

conjunta pela reforma da ordem econômica mundial que, assim como as 

próprias iniciativas de CSS, havia se calcado na centralidade do Estado como 

motor do desenvolvimento. (COSTA LEITE, 2012, p. 18) 

Ayllón (2014) faz uma reflexão de que, segundo os conceitos realistas, a 

Cooperação Sul-Sul seria algo romântico, para rechaçar a presença do Norte em suas 

economias. Contudo, Brun (2016, p. 68) afirma que “o recuo dos anos 1980-1990 nas 

relações Sul-Sul representa (...) um parêntesis, mais do que um corte”.  
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Assim, nos anos 1990: 

no contexto da globalização desde os anos 1990, particularmente com a crise 

econômico-financeira que assola o centro e a periferia do sistema 

internacional, mas Norte-Sul e da cooperação internacional, as políticas de 

CSS ressurgem de modo claramente associado ao papel renovado de alguns 

países em desenvolvimento, os mais poderosos global e regionalmente, 

visando principalmente a alicerçar a ideia de que os países do Sul podem (e 

devem, vão afirmar alguns discursos de política externa) cooperar com outros 

países do Sul (MILANI, 2012, p. 227) 

Dessa forma, no fim dessa década, houve uma revisão do debate acerca do papel 

da Cooperação Sul-Sul. Isto por conta, segundo Costa Leite (2012), da ascensão de 

governos progressistas em vários países do Sul, que levou a uma avaliação negativa dos 

impactos sociais das medidas de reajuste estrutural. Além disto, o crescimento econômico 

dos países do Sul global possibilitou uma busca por maior atuação no cenário 

internacional. Desta forma, olhar para o Sul e compreender o processo de cooperação era 

um caminho para atingir determinados objetivos.  

Assim sendo, a Cooperação Sul-Sul se torna um debate no entorno da 

solidariedade, e de como os países do Sul podem trabalhar, entre si, para que as 

dificuldades sejam superadas. Contudo, como dito anteriormente, não se exclui a questão 

da preponderância dos interesses destes países do Sul, tampouco a relação desigual 

constituída, mesmo que se falasse em horizontalidade. 

Ayllon (2014) lembra que a Cooperação Sul-Sul se torna complementar à 

cooperação tradicional a partir da segunda metade da década de 1990. Neste momento, 

se inicia, segundo o autor, o momento de maior dinamismo na Cooperação Sul-Sul, 

colocando no centro determinados países, os quais o autor denomina como países pivô.  

 Nos anos 2000, destaca Costa Leite (2012) há o momento de fortalecimento da 

Cooperação Sul-Sul através da fundação de grupos que reuniam as potências emergentes 

como o Fórum Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), bem como (desde o final da década de 

1990), a coalizão em mecanismos multilaterais, como na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) para a discussão de pautas que beneficiassem, diretamente, os países 

do chamado Sul global (como pautas agrícolas ou quebra de patentes de remédios, em 

especial dos antirretrovirais).  

Ayllon (2014) destaca que, no começo dos anos 2000, na Conferência de Havana, 

chegou-se à conclusão de que os países subdesenvolvidos não poderiam participar, em pé 

de igualdade com os países desenvolvidos, dos benefícios da mundialização, o que leva 
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à conclusão de que a Cooperação Sul-Sul seria instrumento eficaz de troca de 

conhecimento entre os países do sul global para promoção de desenvolvimento à 

patamares satisfatórios. 

Também, a Cooperação Sul-Sul passa a ser parte integrante dos planos de 

cooperação de diversas agências ligadas à países desenvolvidos, formando a chamada 

cooperação triangular. Iara Costa leite (2012) categoriza este tipo de cooperação como a 

transferência de “boas práticas” de um país em desenvolvimento para outro com apoio de 

um país desenvolvido. 

Outrossim, afirma a mesma autora, 

Em termos de modalidades setoriais, um fenômeno relevante nesta última fase 

da CSS diz respeito à expansão da noção tradicional da CSS como CTPD, 

resgatando-se como um dos eixos centrais para o desenvolvimento iniciativas 

de cooperação econômica, as quais podem se referir a iniciativas no âmbito do 

comércio, finanças ou mesmo de coordenação de políticas econômicas. 

(COSTA LEITE, 2012, p.23) 

Bruno Ayllon (2014) destaca que alguns organismos internacionais discutiram a 

Cooperação Sul-Sul. O autor frisa que a ONU chama, em 2009, a Conferência de Alto 

Nível sobra a Cooperação Sul-Sul, em Nairóbi. Esta conferência reafirmou os princípios 

tradicionais desta modalidade, reclamando para si a agenda da cooperação. Neste sentido, 

também contribuiu, segundo o autor, para os avanços conceituais e metodológicos na 

definição de modalidades e natureza, bem como a construção de plataformas de reflexão, 

impulso e ação. 

Também, o debate repercute em outras organizações, como a Organização Para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): “iniciou-se um reconhecimento 

generalizado sobre o potencial da CSS como instrumento eficaz para a mobilização, a 

criação e o desenvolvimento de capacidades nacionais.” (AYLLON, 2014, p. 74). Neste 

sentido, a OCDE assume que a Cooperação Sul-Sul possui papel dentro da governança 

global de ajuda, e que deve ser articulada dentro dos organismos financeiros 

internacionais, continua Ayllon (2014). 

Contudo, Chediek (2017) afirma que há um entendimento de que a Cooperação 

Sul-Sul não é adequada para avaliação apenas em termos monetários. Isto por conta que:  

[...] a transferência de conhecimentos e a partilha de boas práticas na CSS 

recebem devida consideração, tendo em conta a apropriação por país e local e 

com atenção à concepção de cooperação de forma a responder adequadamente 

às necessidades locais, em contato restrito com os pontos de necessidades 

nacionais. (CHEDIEK, 2017, p. 49) 
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Chediek (2017) ainda afirma que a Cooperação Sul-Sul parte de um pressuposto 

de experiência compartilhada, de um caminho em direção para o desenvolvimento. Ou 

seja, a rota traçada pelos países do Sul global pode ser compartilhada por esta modalidade 

de cooperação que tem como avaliação impactos mais do que o monetário, segundo o 

autor. 

Desta forma, dentro da Cooperação Sul-Sul, houve um construto interessante que 

nos guia à próxima seção. O Brasil é um dos países que, em dado momento, ocupou 

espaço privilegiado neste debate. Mesmo não participando da conferência de Bandung, 

construiu “boas práticas” que conseguiu levar para longe. No caso brasileiro, o Ministério 

das Relações Exteriores convencionou chamar a cooperação de Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional, ou simplesmente, COBRADI. 

 

2.4. A COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTERNACIONAL (COBRADI) 

  

 O Brasil não é um ator recente na Cooperação Sul-Sul. Percebemos que os 

caminhos com que o país trilhou em olhar para os países do Sul variam de acordo com o 

momento político e econômico brasileiro. E isto tem muita importância a ser destacada. 

 Primeiramente, concerne destacar o conceito operacional adotado pelo governo 

brasileiro para considerar o que seria esta cooperação. Segundo o IPEA (2010), foram 

realizadas várias reuniões envolvendo órgãos ligados à administração federal brasileira 

para que se pudesse detectar as ações de cooperação empreendida pelo país. Mas, para se 

chegar em algum lugar, precisava se estabelecer o ponto de partida. Desta forma, a 

COBRADI seria: 

a totalidade de recursos investidos pelo governo federal brasileiro, totalmente 

a fundo perdido, no governo de outros países, em nacionais de outros países 

em território brasileiro, ou em organizações internacionais com o propósito de 

contribuir para o desenvolvimento internacional, entendido como o 

fortalecimento das capacidades de organizações internacionais e de grupos ou 

populações de outros países para a melhoria de suas condições 

socioeconômicas (IPEA, 2010, p. 11) 

 Desta forma, com conceito estabelecido, os relatórios sobre a COBRADI foram 

publicados de tempos em tempos, incluindo valores e destino de aplicação dos recursos 

destinados à cooperação. Nesta breve citação, podemos detectar dois receptores: governos 
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de outros países (cooperação bilateral) e organizações multilaterais para contribuir com o 

desenvolvimento internacional (cooperação multilateral).  

 Outro fator que o conceito localiza diretamente é o fato de que o recurso alocado 

é a fundo perdido. Ou seja, o recurso alocado para COBRADI não tem um retorno 

financeiro ao Brasil. Contudo, a análise de alocação de recurso para determinado projeto 

de cooperação deve levar em consideração qual interesse brasileiro em desenvolver os 

processos definidos. 

 Outro destaque é o fato de direcionar o objetivo da COBRADI. No 

estabelecimento do conceito, fica bem evidente que o direcionamento da cooperação 

brasileira versa em torno de fortalecer capacidades e melhoria de condições 

socioeconômicas nos países receptores. Desta forma, vemos que o Brasil estabelece essas 

três características fundamentais apontadas anteriormente que vão definir o que é 

COBRADI.  

 O IPEA (2010) destaca, num discurso bem alinhado com o pensamento de 

Cortella (2014), que a COBRADI é movida por princípios alinhados a visões de relações 

equânimes e de justiça social. Sendo assim, a cooperação brasileira se torna um meio para 

um fim, sendo este a projeção internacional do Brasil no mundo. E o IPEA (2010) 

confirma este fator. O relatório o faz ao afirmar que o Brasil obteve relativo sucesso na 

implementação de suas políticas sociais, e, ao fazer isso, despertou o interesse de seus 

congêneres do Sul global. 

 Internamente, a questão da promoção de cooperação internacional para o 

desenvolvimento é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), mas 

envolvia uma gama de organismos federais para ter sucesso. Logo, a depender do projeto 

apoiado pelo governo brasileiro, outro órgão adentrava como parceiro da ABC. Como 

exemplo, o caso analisado neste trabalho, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) era o parceiro preferencial. Pessina (2018) chama este fenômeno de 

descentralização da cooperação, caracterizada por um nível baixo de coordenação e 

institucionalidade. A título de exemplo, a autora descreve que o relatório de 2016 sobre a 

COBRADI, elaborado pelo IPEA, apontou o envolvimento de 95 instituições do Governo 

Federal ou ligadas a ele.  

 Neste sentido, cabe ressaltar a diferença entre os recursos aplicados na 

multilateralidade e aplicados na bilateralidade. Segundo Gonzalez e Pereira (2012), a 
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contribuição a organismos multilaterais pode corresponder a contribuições regulares que 

comporão o capital para as atividades da organização, que pode ser concessão de 

empréstimos em condições favoráveis em comparação às taxas praticadas no mercado. Já 

sobre os recursos bilaterais, os mesmos autores afirmam que: “Os recursos bilaterais são 

destinados a países em desenvolvimento e podem estar consubstanciados em 

reestruturações e perdões de dívida, financiamento de programas e projetos, ações 

emergenciais e cooperação técnica.” (GONZALES e PEREIRA, 2012, p. 9). 

 Os relatórios do IPEA também apontam as modalidades de aplicação da verba em 

cooperação internacional. Para fazer uso do relatório mais recente, datado de 201614, 

aponta as modalidades: Cooperação Técnica; Cooperação Educacional; Cooperação 

Científica e Tecnológica; Cooperação Humanitária; Apoio e Proteção a Refugiados; 

Operações de Manutenção de Paz; Gastos com Organismos Internacionais.  

 Uma das singularidades da cooperação brasileira, apontada por Pessina (2018) é 

o emprego da máquina pública no processo em si. Ou seja, o Brasil prefere fornecer 

quadros técnicos dos ministérios para o auxílio de levar as “boas práticas” para os países 

receptores de cooperação. Estas pessoas, cedidas, são alocadas de acordo com o interesse 

do país que vai receber. Chediek (2017) afirma que a prioridade brasileira, neste caso, é 

o intercâmbio de pessoas que podem levar à troca de práticas e fornecer assistência para 

o país receptor. Ou seja, em tese, o Brasil não tem interesse de transportar estruturas ou 

fixar funcionários públicos nacionais em terras internacionais. Neste caso, os brasileiros 

buscam criar capacidades no país alvo, através da transferência de “boas práticas”. 

 Outra singularidade apontada por Pessina (2018) é a estrutura dos projetos de 

cooperação. Se a tradição brasileira era de apoiar projetos pontuais, em determinado 

momento passou a focar nos chamados projetos estruturantes. Ou seja, projetos mais a 

longo prazo e com orçamento maior. Sobre a característica do projeto estruturante, aponta 

o relatório: 

Programas e projetos com abordagem estrutural são caracterizados por ações 

que possam desenvolver capacidades individuais e institucionais com 

resultados sustentáveis nos países beneficiados, em contraposição a projetos 

pontuais, cujos impactos são mais limitados. Os projetos de natureza estrutural 

oferecem diversas vantagens: aumentam o impacto social e econômico sobre 

o público-alvo da cooperação, logram assegurar maior sustentabilidade dos 

resultados dos programas/projetos, facilitam a mobilização de instituições 

brasileiras para a implementação de diferentes componentes dos 

 
14 O arquivo do IPEA não mostra relatório mais recente. 
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programas/projetos, bem como criam espaço para a mobilização de parcerias 

triangulares com outros atores internacionais (IPEA, 2010, p.33) 

Chediek (2017) reforça que o Brasil, enquanto prestador de Cooperação 

Internacional, orienta sua prática pela demanda. Ou seja, o receptor da cooperação que 

vai apontar para o Brasil a necessidade para se estabelecer o projeto. O autor ainda destaca 

que esta noção está alinhada com o benefício mútuo da Cooperação Sul-Sul. Pessina 

(2018) traz em seu texto, o caminho a ser feito. Segundo ela, a administração estrangeira 

aciona a embaixada brasileira, que aciona a ABC, que, por sua vez, direciona a demanda 

para o órgão específico que deve orientar a execução do projeto no outro país. Cabe à 

ABC, também, atuar como facilitador da aproximação entre órgão estrangeiro que vai 

executar a ação e o órgão nacional que vai empregar o conhecimento lá.  

O primeiro detalhe a perceber, neste ponto, é que o Brasil traça um caminho de 

receptor tradicional de cooperação internacional para um papel de receptor e prestador da 

cooperação internacional. Para entender este papel, aparentemente, dúbio, basta analisar 

o país alvo em questão. Sobre o papel de Brasil com o Norte: 

Desde a criação do Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento 

(SICD), na década de 1950, o Brasil recebe ajuda ao desenvolvimento dos doares 

tradicionais, o que se mantém até a atualidade, como da Alemanha, Japão, Estados 

Unidos, dentre outros. (PESSINA, 2018, p. 58) 

No relatório do IPEA (2010), é acrescido que a cooperação triangular é um 

caminho para auxiliar na cooperação bilateral. Esta modalidade consiste em buscar outros 

governos para promoção de cooperação em parceria com o Brasil. Pessina (2018) afirma 

que, necessariamente, uma das pontas tem que ser constituída por um país do Norte. O 

relatório do IPEA (2010) é vago quanto a esta necessidade. Para o governo brasileiro, 

para que esta modalidade de cooperação seja adotada, deve apresentar, necessariamente, 

vantagens competitivas frente ao método bilateral.  

Entretanto, como dito anteriormente, a Cooperação Brasileira para o 

Desenvolvimento também é substancial, mas em momentos específicos. Válido destacar 

que a cooperação promovida pelo Brasil não é fruto de geração espontânea, tampouco se 

consolidou num curtíssimo espaço de tempo. É possível detectar, como um dos marcos, 

a década de 1950 como início dessa modalidade na política externa brasileira. O IPEA 

(2010) estabelece este marco através de estruturação de instituições governamentais para 

sua coordenação. Pessina (2018) segue mesma linha. 
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 Contudo, a partir das conferências aqui já apresentadas (Bandung e Buenos Aires), 

que se percebeu uma maior estruturação da cooperação brasileira no intuito de promoção 

de desenvolvimento internacional. Chediek (2017) destaca que houve destaque na ação 

brasileira neste sentido após 1978. Todavia ainda não tinha uma coordenação efetiva no 

que tangia, especificamente, à Cooperação internacional para o Desenvolvimento. 

 Então, no ano de 1987, ocorre a fundação da Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC). A constituição da ABC se torna marco importante, pois é a agência responsável 

por coordenar as ações de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento recebidas e 

promovidas pelo Brasil. Chediek (2017, p. 50) afirma que: “Desde o início da ABC, a 

proeminência brasileira como um importante parceiro de cooperação dos países do Sul 

Global vem crescendo continuadamente.” 

 O marco seguinte a ser considerado da cooperação brasileira são os anos 2000. 

Sobre este momento, afirma Pessina:   

[...] só a partir da consolidação da democracia na década de 1990 e, 

principalmente, da consolidação de políticas sociais na primeira década do 

século XXI e das mudanças na inserção internacional do Brasil, que a 

cooperação brasileira adquiriu consistência e visibilidade. (PESSINA, 2018, 

p.58) 

 O Brasil costuma estabelecer um foco no espaço geográfico onde promoverá 

cooperação. Chediek (2017) destaca que a prioridade brasileira é a América Latina e o 

Caribe, seguido da África. Interessante destacar que, desde a Proclamação da República, 

o Brasil busca estabelecer sua influência na América Latina de forma pacífica e amigável. 

 Mesmo que a prioridade seja a América Latina e Caribe, o Brasil sempre buscou 

estabelecer relações inter-regionais. Nisto, aparece a África como um campo interessante 

para que o Brasil estabeleça sua zona de influência. Chediek (2017) aponta que a África 

lusófona foi um dos primeiros espaços a ser alvo de diálogos. Nos anos 2000, os 

brasileiros passaram a olhar para a África Ocidental: “Esta expansão é importante, uma 

vez que ela não tem relação direta com um idioma ou proximidade geográfica, mas sim 

com o conceito de compartilhar trajetórias e desafios.” (CHEDIEK, 2017, p. 52). 

 É neste espaço que se encontra Moçambique. A partir do governo Lula (2003-

2012), Brasil e Moçambique buscam cooperar, em várias frentes, cumprindo esse olhar 

descrito por Chediek (2017). As visitas do Presidente Lula à Moçambique, bem como as 

ações direcionadas ao país, não apenas no âmbito de projeto de cooperação internacional 

(como o perdão da dívida moçambicana com o Brasil) (Abdenur & Rampini, 2015) 
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demonstram que os brasileiros buscam, em Moçambique, um parceiro estratégico para os 

anos seguintes. A cooperação Brasil-Moçambique é assim definida por Celso Amorim: 

A cooperação entre nossas duas nações, inclusive na área de defesa, é parte 

integrante dos esforços para o redesenho da geografia política e econômica do 

mundo. Um mundo mais multipolar e mais multilateral significará não apenas 

um mundo mais seguro, mas também um mundo em que nossos países poderão 

realizar plenamente seu potencial de desenvolvimento. Alcançá-lo exigirá 

independência e firmeza de propósitos. Concluo esta visita a Maputo seguro 

de que o Brasil tem em Moçambique um parceiro para essa empreitada. 

(AMORIM, 2016, p. 277) 

 Retomando, no relatório do IPEA (2010), sobrea COBRADI: 

A adoção, pelo Brasil, de princípios e de práticas de cooperação internacional 

especificamente talhadas para as realidades e expectativas dos países em 

desenvolvimento contribuiu, junto com ações semelhantes conduzidas por 

outros países da América Latina, Ásia e África, para o reconhecimento da 

cooperação técnica horizontal. (IPEA, 2010, p. 33) 

 A importância do Brasil no cenário global se tornou crescente nos anos que se 

seguiram. Chediek (2017) afirma que a comitiva brasileira na Expo Global para o 

Desenvolvimento Sul-Sul, realizado em 2016 foi uma das maiores. De forma positiva, ele 

aponta que o Brasil se tornou um exemplo para outros países em desenvolvimento, devido 

à suas “boas práticas”. 

O autor ainda exalta o exemplo brasileiro de forma quase ufanista: 

É importante notar que o Brasil se tornou um exemplo porque suas iniciativas 

e resultados positivos foram alcançados em uma sociedade democrática e 

multicultural na região dos trópicos. Tal realização, juntamente com as 

condições sociais e geográficas semelhantes com as de muitos outros parceiros 

do Sul, fez com que o Brasil se tornasse uma “superpotência de soft power” 

(CHEDIEK, 2017, p. 54) 

O autor afirma que o Brasil permanece alinhado aos princípios e valores da 

Cooperação Sul-Sul, sendo um ator chave na modalidade. Ao empreender, internamente, 

programas sociais que ajudaram a tirar milhões da pobreza, o país se torna um exemplo 

para seus congêneres na atuação em si no Sul global. Desta forma, para o Chediek (2017), 

o Brasil se beneficia, ativamente, da Cooperação Sul-Sul, principalmente na formação de 

seu soft power, que garante uma projeção internacional por vezes positiva das práticas 

brasileiras. Neste caso, o autor chega a afirmar que o Brasil ocupa posição única de grande 

defensor da Cooperação Sul-Sul por ser um modelo desse tipo de ação. 

Contudo, as críticas à COBRADI são bastante consistentes. Aparentemente, a 

COBRADI foi estruturada na prática antes de ser estruturado enquanto programa. Digo 
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isto pelo fato de, como aponta Pessina (2018), não haver por exemplo, uma legislação 

específica que oriente como o Estado brasileiro vai prestar essa cooperação. 

Neste caso, a COBRADI é feita de acordo com a legislação vigente, que demanda 

da ABC estabelecer alguns “atalhos”. Pessina (2018) descreve que a legislação brasileira 

(ou ausência de) impede que o Brasil faça transferências diretas para os países-alvo. Neste 

caso, há permissão para investimento em organismos internacionais para que estes 

executem a cooperação. Logo, para que o Brasil possa fazer transferência de dinheiro 

público para outros países, há a necessidade de triangular com uma organização 

internacional, preferencialmente o PNUD, para que seja executada. Sobre essa limitação, 

Pessina (2018, p. 69) afirma que: “Tal restrição constitui importante entrave à ampliação 

da cooperação técnica brasileira e a participação de OSC15 ou da figura do especialista 

cooperante nos projetos de cooperação oferecidos pelo Brasil, uma vez que a contratação 

precisaria ocorrer via os órgãos multilaterais”. 

Outra crítica apontada é o fato de a COBRADI ser profundamente descentralizada. 

Ou seja, como ela é executada por vários órgãos governamentais, direcionados pela ABC, 

não há um quadro técnico dedicado, exclusivamente, à execução de projetos no exterior. 

Pessina (2018) aponta que a legislação brasileira impede que funcionários públicos 

fiquem por mais de três meses cedidos para trabalhos no exterior. Logo, a presença do 

corpo técnico para aplicação do projeto de cooperação tem que ser revesado de acordo 

com este tempo. Isto dificulta a continuidade dos projetos, às vezes, até parando pela falta 

de pessoas qualificadas para dar continuidade. Contudo, esse quadro legal e pessoal não 

constituem as únicas críticas. 

 O Brasil buscou alargar seu mercado consumidor, levando, nas visitas 

presidenciais empresários com interesses próprios. Ou seja, o presidente brasileiro, ao 

mesmo tempo que buscava consolidar a posição do país no mundo, buscava inserir nos 

mercados dos países cooperados corporações privadas com objetivos outros. Isto gerou 

uma dualidade entre o discurso e a prática. 

 Pessina (2018) afirma que empresas transnacionais brasileiras vêm deixando 

rastros lastimáveis em países onde realizam obras. Almeida (2016) sistematiza uma 

 
15 Organizações da Sociedade Civil. 
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crítica contundente ao PROSAVANA, aplicado em Moçambique no intuito de 

desenvolver a savana aos moldes do que foi feito no cerrado brasileiro. 

 Almeida (2016) apontou que o PROSAVANA foi criticado por ONGs 

moçambicanas pela tentativa de transferência da política agrícola brasileira para a região 

foco do projeto. Esta política teria como base a monocultura e o latifúndio, o que riria de 

encontro à intenção inicial do projeto, que seria fortalecimento da agricultura familiar e 

combate à insegurança alimentar e nutricional. Ela aponta que o projeto surgiu justamente 

no momento em que o preço das chamadas commodities estavam em alta, e o continente 

africano representava uma grande fronteira agrícola mundial, seja em disponibilidade de 

recursos naturais, seja em mão de obra barata. Segundo a autora, a sociedade civil 

organizada, tanto brasileira quanto moçambicana, pressionou os governos para que fosse 

dada maior transparência no processo. Claramente que este é apenas um exemplo.  

 Um aspecto a ser destacado em relação à COBRADI é o Programa Fome Zero, 

aplicado desde o ano de 2003, no princípio do governo Lula (2003-2010). O ponto a ser 

abordado, aqui, é a centralidade do Programa, bem como da temática atrelada a ele na 

Política Externa brasileira desenvolvida após o início do governo Lula. Zorzi e Finger 

(2011) apontam que o núcleo do Programa seria abordar a questão da Insegurança 

Alimentar e Nutricional paralelamente à pobreza tendo como o foco o direito à 

alimentação. Na sua aplicação, o Fome Zero tinha caráter estruturante.  

 O Programa, internamente, deu resultados satisfatórios, a ponto de gerar uma 

demanda internacional pela experiência brasileira. Já em 2006, na Conferência de 

Caracas, os países latino-americanos endossaram a estratégia América Latina e Caribe 

Sem Fome 2025, em que congregaria a adaptação do modelo brasileiro a esses países, 

contando com o apoio do Brasil através de cooperação internacional. Zorzi e Finger 

(2011) apontam que a FAO passou a coordenar esse esforço no ano de 2009.  

 No ano de 2010, é realizado o diálogo Brasil/África sobre Segurança Alimentar, 

Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, em que são firmados três programas em 

parceria com a FAO e o PMA. O primeiro, possuía relação com o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) brasileiro, a ser levado para o continente. O segundo, estava 

relacionado à criação de programas de alimentação escolar, em parceria com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Agência Brasileira de Cooperação 
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(ABC), escopo no qual o PRONAE se enquadra. O terceiro seria a abertura do Centro de 

Excelência de Combate à fome do PMA, em Brasília. 

 Nesse sentido, Zorzi e Finger (2011) apontam como fundamental a aplicação do 

Programa Fome Zero e sua expansão para outros países seguindo os preceitos da 

COBRADI, o fato de, em 2011, o agrônomo José Graziano da Silva como Diretor Geral 

da FAO. Ele era o responsável, durante o governo Lula, pela gestão do Fome Zero, 

chegando a ser Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome.  

 Na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável na 

cidade do Rio de Janeiro, realizada no ano de 2012, conhecida como a Rio + 20, o 

Secretário Geral da ONU lançou o desafio “Fome Zero”, com metas a ser atingidas até o 

ano de 2015. Zorzi e Finger (2011) afirmam que houve inspiração no aplicado no Brasil. 

Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) “Fome Zero” é o de número 2. 

 Desta forma, as críticas que aqui são apresentadas à cooperação brasileira deixam 

bem claro que os interesses devem ser levados em consideração. Assim sendo, busca-se 

compreender os objetivos do Brasil em promover os processos cooperativos, bem como 

situar o projeto num espectro de vantagens e desvantagens políticas. É neste ponto que a 

questão filosófica se sobressai. Será que o Brasil, no caso do PRONAE, cooperou guiado 

por uma ética? Será por uma racionalidade? Ou o país busca uma dádiva com os seus 

parceiros? 

 A discussão ainda não se esgota e, no próximo capítulo, buscará traçar um 

histórico que envolva as relações Brasil-Moçambique, bem como compreender alguns 

aspectos relevantes para este escrito do país africano. 
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3. BRASIL E MOÇAMBIQUE: DE CÁ PRA LÁ E DE LÁ PRA CÁ 

“Não sei direito não (onde fica), Dinis, mas deve ser longe como o diabo 

(...), já quase na beira do mundo! (...) Esses lugares devem ser pra lá do 

sertão do Pajeú, de Serra talhada para cima, mais de sessenta léguas!” 

(SUASSUNA, 2017, p.98) 

 

  

 A busca, neste capítulo, é tentar compreender o estado moçambicano como um 

espaço de população diversa, e mesmo tendo o mesmo colonizador que o Brasil, passou 

por uma jornada diferente, de processo colonial diferenciado e tardio até o processo de 

independência, que teve, em lideranças da população, o princípio de formação do Estado. 

 O objetivo desta primeira parte do capítulo, então, é tentar compreender, num 

processo histórico, este país que é tão distante, mas ao mesmo tempo, tão próximo do 

Brasil. Claramente, que não se pode deixar de lado a Guerra Civil e os processos de 

reestabelecimento de paz interna. 

 O ponto seguinte, analisar-se-á algumas questões internas da formação do Estado 

moçambicano. Estas questões internas perpassam, diretamente, pela estruturação do 

modelo estatal e de como se buscou superar as consequências diretas do conflito civil lá 

estabelecido. Mas a análise vai dar um foco especial em buscar detectar algumas 

condições específicas que ajudam a gerar Insegurança Alimentar e Nutricional (tema do 

próximo capítulo), como o uso da terra. Além disto, será mostrado o papel da Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento no processo de construção e reconstrução deste 

país. 

 Por fim, a saga deste capítulo com foco na história se encerra com uma breve 

demonstração de como as relações Brasil-Moçambique foram construídas ao longo dos 

anos, buscando se perceber alguns encontros e projetos desenvolvidos nos diálogos entre 

as duas nações. Neste caso, como as relações entre ambos os países se constroem e, em 

consonância com as conclusões do capítulo anterior, pode se desembocar na busca de 

Moçambique por um projeto como o PRONAE. 
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3.1. O LADO DE LÁ: UM OLHAR SOBRE MOÇAMBIQUE 

 A princípio, convém falar um pouco sobre a nação moçambicana, tentando 

compreender alguns aspectos relevantes para a análise aqui estabelecida. Em primeiro 

lugar, Moçambique é um país da região oriental do continente africano, banhado pelo 

oceano Índico, fazendo fronteira a norte com a Tanzânia, a noroeste com o Malawi e a 

Zâmbia, a leste com o Zimbábue, a sudeste com a África do Sul e a sul com a Suazilândia. 

A se considerar o mar territorial, faz fronteira a oeste com Madagascar.  

 A capital é Maputo, que se situa ao sul do país, próximo à fronteira, que recebe 

este nome em homenagem ao Rio Maputo, que marca a fronteira sul do país. Contudo, o 

nome foi dado após a Independência do país como sinal de ruptura com Portugal. Antes, 

a cidade recebia o nome de Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português 

que atuou na região no século XVI. 

 A população de Moçambique girava em torno de 30 milhões de habitantes em 

2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique (Moçambique, 

2021). Deste número, 53,2% são compostos por jovens com menos de 18 anos de idade 

(Moçambique, 2021), e a idade média do país é de 17,1 anos (em ambiente urbano, a 

média é maior, e em ambiente rural, a média é menor). Além disto, pela projeção do 

mesmo órgão, aproximadamente dois terços desta população residirão em zona rural. Do 

total absoluto, a maioria da população moçambicana é feminina.  

Interessante, também, observar a chamada razão de dependência. Este índice é 

calculado levando-se em consideração a razão entre a população dependente e a 

população economicamente ativa. Esta população dependente, levada em consideração 

os dados do INE moçambicano gira entre 0 e 15 anos e os maiores de 65 anos de idade. 

Em Moçambique, essa taxa está em 95,3%16 (Moçambique, 2021).  

O INE ainda aponta que a taxa de natalidade de Moçambique é de 37,6 por mil, e 

a taxa de mortalidade infantil é de 67,4 por mil nascidos (Moçambique, 2021). A 

expectativa de vida da população moçambicana é de 54,4 anos, sendo 52,1 anos para os 

homens e 57,8 para as mulheres (idem). A taxa de analfabetismo no país girava em torno 

de 45% em 2019 (ONU, 2019), com uma taxa de 57% entre as populações de zona rural 

(idem). Separados entre gênero, 57,8% das mulheres do país eram analfabetas, assim 

 
16 A título de comparação, o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística calcula que a taxa brasileira em 

2020 foi de 50,9% (República Federativa do Brasil, 2021). 
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como 30,1% dos homens (Universidade Eduardo Mondlane, 2019). Em 2020, a média de 

anos na escola era de 3,5, sendo 2,5 anos entre as mulheres e 4,6 anos para homens. A 

expectativa era de 9,3 anos na escola, sendo 9,3 anos para as mulheres e 10,2 para homens 

(Moçambique, 2021). 

 Neste sentido, estes dados iniciais demonstram que Moçambique é um país cuja 

população ainda enfrenta os resquícios dos momentos de conflito vividos nos últimos 

anos, bem como demonstra características do momento pós-colonial do país africano. 

A compreensão deste quadro só é possível se considerarmos os limites do 

Estado colonial (...) e os duros anos que sucederam a independência de 

Moçambique, época em que os esforços de universalização de serviços (...) 

viram-se afetados pela desorganização na qual mergulhou o país com a saída, 

num curto espaço de tempo, dos quadros mais qualificados, as sucessivas 

guerras de agressão da Rodésia (...) e da África do Sul (...) e, por fim, da guerra 

civil que marcou o dia-a-dia de Moçambique. (CACCIA-BAVA e THOMAZ, 

2001, p.24) 

A história de Moçambique tem grandes e graves marcas, tendo destaque tanto o 

colonialismo quanto os conflitos que formaram a nação. Ao debruçar-se sobre a história 

deste país, vê-se o quão recente estas rupturas foram feitas e quão recente há o 

estabelecimento enquanto nação: 

[...] entre uma guerra e outra, às vezes entremesclados, longos períodos de seca 

castigavam o país e eram sucedidos por chuvas abensonhadas ou que, em 

excesso, pareciam destruir aquilo que tão duramente se pretendeu reconstruir. 

(CACCIA-BAVA e THOMAZ, 2001, p.21) 

 Esta construção de Moçambique é recente. O país fica independente em 1975 após 

uma guerra que durou aproximadamente 10 anos, e entra em uma guerra civil que durou 

quase 20 anos, cujos efeitos ainda são sentidos na atualidade. Convém deixar claro, 

entretanto, que a história da ocupação do território não se inicia com a chegada dos 

portugueses. Entretanto, será apresentado um breve histórico para buscar explicar alguns 

fatores interessantes sobre a região.  

Sheriff (2010), ao descrever a ocupação da região da África Oriental, destaca o 

fator da maritimidade como sendo fundamental para o desenvolvimento populacional na 

região, dando destaque aos povos Suaíli (povos que ocuparam a região litorânea do 

Quênia, Tanzânia e norte de Moçambique). O autor aponta que, mesmo com poucas 

fontes disponíveis sobre períodos muito antigos, é possível afirmar que o comércio 

internacional promoveu desenvolvimento da região. Neste sentido:  

[...] a história do oceano Índico ocidental até o século VII é, em grande 

medida, a da interação, ao longo de duas linhas diferentes, entre a África 
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oriental e o Oriente Médio e entre este e a Índia, bem como a história 

do papel desempenhado pelo Oriente Médio como intermediário entre 

o oceano Índico e o Mediterrâneo (SHERIFF, 2010, p. 613). 

 A relação com o Índico era primordial para os povos do leste africano. Desde a 

cidade de Rhapta17 até a formação das rotas comerciais formadas pelos povos vindos da 

península arábica, o oceano ocupa espaço central para o desenvolvimento na região. E, 

assim, os povos ocuparam a região de Moçambique viviam do comércio que ligava o leste 

africano, a península arábica e a Índia (Sheriff, 2010). Com a chegada dos portugueses, 

liderados por Vasco da Gama em 1492, o cenário muda. 

Os portugueses chegam no país no ano de 1498, na região sul de Moçambique, 

segundo Cabaço (2007). A esquadra, liderada por Vasco da Gama estabeleceu o primeiro 

contato dos europeus com a África oriental naquele momento. Contudo, apenas alguns 

anos mais tarde que Portugal veio a estabelecer o Vice-Reino de Goa como responsável 

pelas feitorias em Moçambique.  A prioridade era a instalação de feitorias em locais que 

não fossem muito expostas, defensivamente. A chegada dos lusitanos coloca nos mares 

índicos e do litoral moçambicano a disputa entre embarcações e povos e, ao mesmo 

tempo, reconecta a Europa aos bens antes comercializados, como o marfim, etc. A 

diferença para tempos anteriores seria, então, o tráfico de seres humanos que se 

principiaria anos mais tarde.  A norte do território, o governo português não se estabeleceu 

neste momento inicial, ainda era território dos Swaili. Entretanto, a entrada europeia 

propriamente no território ainda não era consolidada. 

No século XIX, o norte de Moçambique era uma região comercial próspera, 

enquanto no sul não havia um interesse tão firme de Portugal em fortalecer a colônia. 

Apesar das incursões de Portugal, havia severa resistência das populações ali residentes 

(Mattos, 2014; 2017). Macagno (2001) afirma que a ocupação territorial de Moçambique 

nunca conseguiu cumprir os objetivos reais, ficando restrito a poucas áreas.  

Macagno (2001) constrói o colonialismo português em três períodos distintos: 

1)fase do liberalismo constitucional, até a década de 1870 (caracterizada pela 

instabilidade e abandono das colônias à própria sorte); 2) fase do despertar do sentimento 

nacional e do sentimento colonizador dos portugueses, da década de 1870 até o fim do 

século XIX (caracterizada pelo aumento do interesse público no processo colonizador); 

 
17 Cidade Estado localizada, provavelmente, na atual Tanzânia. Principal fonte de artigos de luxo para a 

Roma antiga (Sheriff, 2010). 
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3) o reencontro com a vocação colonial, do final do século XIX em diante (guerras de 

ocupação e aproveitamento do território africano). 

Sobre o momento da colonização portuguesa, algumas questões mais amplas 

merecem destaque. A Conferência de Berlim, de 1884, inaugura um novo momento no 

processo de colonização do continente africano, e é a partir deste ponto que aqui será 

tratado. Bouene (2005) destaca que a Conferência de Berlim foi a materialização da 

derrota africana. Meneses (2018) nos chama a atenção para o que ela considera “missão 

civilizadora”. Ou seja, para a autora, o processo colonizador ganha um aspecto 

civilizatório para os portugueses.   

Desse processo, podemos destacar a violência com que a colonização foi imposta 

nos mais diversos pontos do globo. Tal violência opera em várias frentes, gerando, como 

afirma Meneses (2018), genocídios e epistemicídios. A autora descreve o resultado deste 

processo como sendo “[...] as mentes dos colonizados vão ser dominadas de tal modo que 

internalizam a ideologia da superioridade eurocêntrica, passando a desprezar as suas 

culturas e histórias, que assumem ser agora sinónimo de atraso.” (MENESES, 2018). 

Neste sentido, Berlim se torna marco inicial de um novo projeto colonizador, em 

que se estabelece o território africano como uma tábula rasa, necessitando passar por um 

processo como o estabelecido para afirmar o status quo de superioridade europeia frente 

aos “atrasados” africanos, afirma Meneses (2018). Neste sentido, não bastava apenas 

ocupar os espaços, mas também segregar os colonos europeus dos povos originários de 

Moçambique. 

A autora afirma que havia a necessidade jurídica de se criar uma diferenciação 

entre nacionalidade e cidadania. E assim foi feito, estabelecendo diretrizes que separavam 

os colonos dos moçambicanos. No discurso, a noção de que o trabalho proveria a chamada 

“civilização” dos povos originários e os inseriria no moderno mundo capitalista18. Na 

prática: 

[...] o colonialismo significava a ocupação de terras de onde provinham os 

meios de subsistência das pessoas que já habitavam o território conhecido 

como Moçambique. Esta ocupação de terras, ao associar o projeto identitário 

ao projeto económico colonial, transformava o indígena em força bruta a 

explorar. A administração colonial, através da exportação do projeto moderno 

do Estado-nação, acentuava a sua representação como figura tutelar 

autonomeada dos povos indígenas, supostamente vulneráveis, que ainda não 

 
18 Para maior detalhamento, o relatório do Governador Geral português em Moçambique, Antônio Ennes, 

datado de 1893, descreve a relação entre os colonos e os povos originários.  
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haviam atingido um estágio na escala evolutiva que lhes permitisse 

desenvolver ou tomar decisões responsáveis por si próprios. (MENESES, 

2018) 

O ano de 1962 marca o princípio do fim da colonização portuguesa em 

Moçambique. A fundação da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) marca o 

início do processo de independência do país africano. O surgimento da Frente era coerente 

com os movimentos que ocorriam ao longo da África por independência que surgiram 

após a II Guerra Mundial. Mas a FRELIMO não era o único movimento componente do 

processo de independência de Moçambique, o destaque aqui dado é coerente com o fato 

de a Frente ter assumido papel de liderança lá. Segundo Machado (2020), a organização 

da FRELIMO era diversificada, pois reunia grupos com um objetivo em comum: a 

independência de Moçambique.  

O processo de independência moçambicana desembocaria num conflito com 

Portugal que duraria aproximadamente dez anos, entre 1964 e 1974, findado no dia 25 de 

junho. O escritor Mia Couto descreveu o momento desta forma: 

Na noite de 24 de junho, juntei-me a milhares de outros moçambicanos no 

Estádio da Machava para assistir à proclamação da Independência Nacional, 

que seria anunciada na voz rouca de Samora Moisés Machel. O anúncio estava 

previsto para a meia-noite em ponto. Nascia o dia, alvorecia um país. Passavam 

20 minutos da meia-noite e ainda Samora não emergira no pódio. De repente, 

a farda guerrilheira de Samora emergiu entre os convidados. Sem dar confiança 

ao rigor do horário, o Presidente proclamou: “às zero horas de hoje, 25 de 

Junho.”. Um golpe de magia fez os ponteiros recuarem. A hora ficou certa, o 

tempo ficou nosso. (COUTO, 2005, pp. 191-192) 

O governo da FRELIMO foi instalado com uma base marxista-leninista, segundo 

Bouene (2005). Um dos objetivos dos que agora governavam seria a remodelagem das 

estruturas coloniais para acomodar a nova realidade, mais focada em camponeses e 

operários. Contudo, a situação moçambicana era bastante difícil.  

Bouene (2005) traz dados estatísticos que apontam na direção de concentração de 

serviços, como a saúde e educação, na capital do país, e, por sua vez, uma administração 

inadequada para a nova realidade estabelecida. Também, o autor faz severas críticas à 

desorganização das organizações das populações originárias de Moçambique em 

detrimento de uma unidade central.  

Válido ressaltar que o contexto do processo de independência de Moçambique foi 

durante a guerra-fria, e que a assunção de uma base marxista-leninista para a estruturação 

do recém surgido Estado moçambicano alinhava à URSS. E, desta forma, o governo da 
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FRELIMO possuía apoio da União Soviética e de Cuba, tanto financeiramente quanto de 

apoio para a estruturação do Estado.  

 Também, é importante recordar que o processo de independência de Moçambique 

foi com base em um conflito. E tal conflito pressupunha uma ruptura drástica com o 

momento anterior. A formação do Estado moçambicano tem, desta forma, um caminho 

de reafirmação de seu status quo enquanto nega sua herança colonial: 

A construção da nação moçambicana como uma entidade homogênea só é 

compreensível sob a lógica do enfrentamento a outra entidade que se pretendia 

igualmente compacta: o império-nação português com suas províncias de 

ultramar, cuja retórica se fundava na construção de um “grande Portugal” 

transcontinental e pluriétnico. (Macagno, 2005, p. 8) 

Em tom crítico, Machado (2020), afirma que a construção da FRELIMO pós 

independência se deu de forma vertical, sem levar em consideração às particularidades 

entre cidade e campo. Para o autor, Samora Machel buscou a idealização da população 

moçambicana através de uma personificação de “povo”, tentando neutralizar 

particularidades e indivíduos em torno da construção de uma identidade nacional única.  

 Parte desta criação é foco de uma crítica mais forte de Bouene (2005). Ao buscar 

unificar Moçambique através do conceito de “povo”, a FRELIMO buscou passar por cima 

de estruturas tradicionais dos povos que ocupavam o território há muitos anos. Ou seja, o 

partido iniciaria a ruptura total com toda a estrutura anterior da independência para criar 

uma nova. Para o autor, a FRELIMO “[...] sem cuidar da avaliação da realidade social e 

ancestral do moçambicano, procurava edificar do nada um modelo estatal centralizador” 

(BOUENE, 2005, p. 76).   

O imaginário da construção da nação e do nacionalismo moçambicano, construído 

através desta ruptura descrita, objetiva atingir o imaginário para que o beneficiário final 

do processo seja o “povo”. E o que uniria esta unidade nacional, para Macagno (2005) 

seria a união da população em torno da herança da exploração colonial. Essa exaltação 

serviria, para Machel, numa transição descrita, pelo líder, da seguinte forma: “nós 

matamos a tribo para fazer nascer a nação” (apud Macagno, 2005, p. 8). Interessante frisar 

que, segundo o mesmo autor, Machel fala em nome do “povo” e, ao mesmo tempo, cria 

esta imagem19. 

 
19 Estas falas estão alinhadas com o conceito de “homem novo” de Machel. Cabaço (2007) debate com mais 

propriedade este conceito. 
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 Neste contexto, de montagem do Estado, o partido governante prosseguiu com a 

centralização. Estabeleceu o Conselho de Ministros de Estado, que deveria ser o órgão de 

direção central moçambicano e todas as estruturas inferiores deveriam responder, 

diretamente, a este Conselho. E esta estrutura estatal seguia-se até a base, onde se 

localizavam as aldeias comunais. Para Bouene (2005), as aldeias comunais eram 

fundamentais para o reagrupamento das estruturas e serviços do campo. Como, na época, 

80% da população moçambicana era rural, as aldeias se tornam espinha dorsal do 

desenvolvimento nacional.  

O alinhamento com os comunistas traz consequências. Rodésia e África do Sul, 

alinhados com os países capitalistas (e com regimes de base racista) se sentem ameaçados 

com o alinhamento de Moçambique. Internamente, o desmonte de estruturas originárias 

apontadas por Bouene (2005) também trazem insatisfação. 

Neste contexto, surge a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e eclode, 

no ano de 1977, a Guerra Civil em Moçambique. Este conflito produziu uma marca 

profunda na sociedade moçambicana, e isto fica registrado nas diversas obras produzidas 

ao longo do tempo. Seja na literatura, seja nas artes plásticas ou no cinema, a Guerra Civil 

é bastante presente.  

Bouene (2005) afirma que o surgimento da RENAMO tinha uma influência muito 

clara do governo da Rodésia. Segundo o autor, o incentivo do governo do país vizinho se 

dava pelo apoio da FRELIMO a movimentos de resistência ao governo racista da Rodésia. 

A aproximação com a Rodésia e a África do Sul, para o autor, é um dos motivos que fez 

com que a atuação da RENAMO não possuísse uma agenda política clara. Ou seja, a 

atuação apenas buscava uma forma de constranger e enfraquecer a FRELIMO. E isto 

ficava evidente nos discursos de seu líder, André Matsangaissa, que afirmava que a 

prioridade era a expulsão do Comunismo. Contudo, esta tática era aplicada em meio a um 

conflito civil. 

Sobre esta tática da RENAMO: 

Evidentemente, a Renamo nas suas primeiras excursões militares agia de forma 

trágica e ostentava caraterísticas de um movimento terrorista. E, nesse período, 

os caminhos de ferros, as escolas, os hospitais, as estradas, as pontes, a 

moagem, os autocarros, os saques nas lojas estatais, ou seja, tudo aquilo que 

pertencia à administração estatal, eram sabotados pelo movimento. 

(FERNANDO, 2020, p. 4) 
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Na década de 1980 houve uma tentativa da FRELIMO de parar a Guerra Civil 

com a retirada do apoio dado pela África do Sul à RENAMO. O pacto, cuja finalidade 

era a de respeito pela soberania dos países, não surtiu efeito prático e o conflito continuou. 

Bouene (2005) afirma que o final dos anos 1980 também representa uma virada 

na condução do governo moçambicano em relação à sua política interna. O Congresso da 

FRELIMO define por abandonar o marxismo-leninismo e adotar o socialismo 

democrático como forma de gestão de Moçambique. Isto foi adotado a partir de, segundo 

o autor, perceber uma necessidade de buscar apoio financeiro junto ao Banco Mundial e 

do FMI. Em 1990, a economia planificada cede lugar à economia de mercado e uma nova 

Constituição é escrita e o multipartidarismo é adotado. Neste contexto, inicia-se as 

tratativas de acordo com a RENAMO pelo fim da Guerra Civil. 

Válido destacar que a década de 1980 também é marcada pela morte do líder 

Samora Machel - cujas circunstâncias permanecem ainda misteriosas20 - que abrem 

espaço para que lideranças da FRELIMO passassem a advogar por um entendimento com 

a RENAMO pelo fim da Guerra Civil. Fernando (2020) afirma que havia um esforço 

conjunto da sociedade civil moçambicana e dos países vizinhos (aí incluindo a África do 

Sul, acusada de ser conspiradora para a morte de Machel). 

O momento de reconciliação nacional é iniciado após a promulgação de uma nova 

Constituição. A adoção de uma economia de mercado e um sistema político 

multipartidário faz com que a África do Sul retire seu apoio da RENAMO, segundo 

Bouene (2015). Em outubro de 1992, em Roma, é assinado o acordo de paz entre as duas 

partes, com mediação internacional. O texto, de 40 páginas, estabelece os princípios da 

formação do estado moçambicano e como se dará a gestão para os anos que se seguem21.  

A guerra civil deixou marcas profundas na sociedade moçambicana. Para muito 

além dos mortos, as violências de guerra cometidas ainda assombram os cidadãos 

moçambicanos. Um exemplo disto é o relatório publicado pela ONG Advogados sem 

Fronteiras (2019) sobre o impacto do conflito entre as mulheres moçambicanas. Dentre 

as violações levantadas se encontra desde agressão, estupro, tortura, além da perda de 

 
20 Os dois lados da Guerra Fria apresentaram versões distintas sobre a morte de Machel. Em reportagem, 

Conchiglia (2017) apresenta algumas destas versões.  
21 O acordo pode ser consultado na íntegra em: 

https://www.ipris.org/files/6/07_Documento_Acordo_Geral.pdf 
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maridos e filhos. O relatório aponta, ainda, que o Estado moçambicano deu pouco ou 

nenhum apoio à estas vítimas. 

Bouene (2015) chama a atenção para o fato de a FRELIMO venceu todas as 

eleições posteriores e permanece no comando de Moçambique até os dias atuais. O 

mesmo autor afirma que, nos primeiros anos após o fim da Guerra Civil, Moçambique já 

obteve certa melhora nos indicadores sociais. 

Em suma, este é o desafio de Moçambique no pós-guerra civil. Dois conflitos 

consecutivos cobraram um grande preço da população, e a tensão está sempre no ar. Neste 

sentido, será apresentado, no próximo ponto, alguns aspectos específicos do Estado de 

Moçambique para auxiliar no processo de compreensão aqui estabelecido. 

 A regra constitucional moçambicana promulgada logo após a independência do 

país estabelece o regime de Direito ao uso e Aproveitamento da Terra e sua 

transmissibilidade. Serra (2013) traz o fato de que o texto constitucional moçambicano 

contém que a terra, recursos minerais, subsolo, águas etc. são propriedades do Estado e 

somente o Estado determina as condições de aproveitamento e uso. Ou seja, para o autor, 

os particulares têm acesso à terra, mas não dispõem da terra. Francisco (2013) separa 

estes dois direitos à terra descrito por Serra (2013) entre o “direito legal de propriedade” 

e o “direito econômico de propriedade”. O primeiro seria um meio para se atingir um fim. 

O segundo o fim em si. Este entendimento ainda é válido em Moçambique, mesmo após 

a mudança do regime comunista para uma economia de mercado.   

 Esta mudança de regime tem certo impacto no país, e é, também, reflexo do 

momento histórico da virada dos anos 1980 e 1990. Carneiro (2007) afirma que a crise 

advinda destes anos deve ser entendida como a falência e o esgotamento de um modelo 

de funcionamento de economia com base em produção e exportação de produtos de base, 

modelo este que o autor chama de “modelo rendeiro”. A importância de se destacar este 

fator aqui é: “[...] o funcionamento de tal sistema é determinado pela evolução da procura 

externa dos produtos de base, em cuja produção/exportação cada um dos países da África 

Sub-Sahariana assenta sua especialização” (CARNEIRO, 2007, p. 95). 

 A crise será acelerada pela pressão da Comunidade Internacional para adoção de 

programas com base em processos de liberalização e desregulamentação da economia, 

além da alteração do sistema de acumulação vigente, segundo Carneiro (2007). Um destes 
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programas ficou conhecido como Programa de Ajustamento Estrutural, patrocinado pelas 

instituições de Bretton-Woods como uma resposta à crise instalada anteriormente.  

 O Programa de Ajustamento Econômico tinha como base, para as instituições, a 

resolução do desequilíbrio nas contas externas dos países em questão, aí incluso 

Moçambique. O paradigma que estabeleceu este Programa de Ajustamento Estrutural foi 

de que o Estado deve restaurar sua capacidade de solvência a curto e médio prazo, além 

de que o ajustamento produziria desenvolvimento. Aí incluso, podemos adicionar às 

condições estabelecidas pelo Programa a redução do aparato estatal, com o discurso de 

que o Estado, e sua capacidade intervencionista, seria uma trava para o funcionamento do 

livre-mercado. Uma crítica posta por Carneiro (2007) é que este modelo de 

desenvolvimento aí estabelecido seria uma transposição do que foi colocado nos países 

ocidentalizados ou das potências coloniais.  

  Dito isto, válido relembrar que o líder da FRELIMO, Samora Machel, foi morto 

no ano de 1986, à beira do fim da Guerra Fria e com Moçambique imerso na Guerra Civil. 

Macuene (2001) relembra, também, que no contexto em questão, o país ainda passa por 

um agravante, o aumento do problema da fome entre os anos de 1982 e 1983. Fonseca 

(2015) aborda que, a partir do ano de 1985, negociações informais entre EUA, Banco 

Mundial e Moçambique ocorrem no sentido de aproximar o país africano do bloco 

capitalista. Neste contexto, Moçambique começou a implementar, mais especificamente 

no ano de 1987, seu Plano de Ajustamento Estrutural, intitulado Programa de Reabilitação 

Econômica.  

 Importante destacar um fator dito aqui anteriormente. Ainda que Moçambique 

seja uma nação com maioria da população vivendo em zona rural, os serviços eram 

concentrados na capital e nas grandes cidades. disso decorria que a região rural era 

bastante empobrecida e sua população passava por Insegurança Alimentar e Nutricional. 

O Programa de Reabilitação Econômica, cuja duração deveria ser de três anos (findando, 

assim, em 1990), tinha como objetivos: 

[...] reverter o declínio da produção e melhorar o nível mínimo de consumo e 

renda, principalmente das populações rurais; reduzir os desequilíbrios 

financeiros internos e reforçar as contas externas e as reservas; aumentar a 

eficiência e reestabelecer as condições para alcançar níveis mais altos de 

desenvolvimento econômico, tão logo a situação de segurança e outros 

limitantes exógenos permitissem; reintegrar mercados oficiais e paralelos; e 

restaurar a disciplina das relações financeiras com parceiros comerciais e 

credores. [...] Além desses objetivos [...] tinha metas mais específicas, como o 

aumento da produção agrícola para o consumo doméstico, a exportação e a 
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agroindústria; o aumento da produção industrial para a diminuição das 

importações e desenvolvimento das exportações; a reabilitação das infra-

estruturas físicas destruídas pela guerra; e a mobilização de recursos externos 

para serem alocados a setores primários. (MACUENE, 2001, p. 254) 

 Em aproximação a este fato, Moçambique buscou estabelecer formas de buscar 

reduzir a insegurança alimentar e nutricional no país através de um plano de emergência. 

Este plano, objetivando os aproximadamente 60% da população do país que estavam 

passando por esta delicada situação, acabou por contribuir para a parceria com ONGs e 

Organizações Internacionais que geraram, para Macuene (2001), uma diminuição da 

presença do Estado. 

 No final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, o governo moçambicano 

acumulou uma dívida externa crescente, que foi considerada como insustentável e, 

praticamente, impagável, segundo Francisco (2013). Isto fez com que o Estado buscasse 

um reescalonamento da dívida, bem como a obtenção de novos empréstimos. O Clube de 

Paris e o Banco Mundial se comprometeram a auxiliar no apoio à Moçambique no 

promover o equilíbrio da balança de pagamentos (ibid). 

 O fato de que o momento da mudança política, que vai culminar com a mudança 

de regime gera consequências internas e externas para além das políticas econômicas 

adotadas para remediar a situação no país. Uma das medidas externas a ser destacadas foi 

que, ao abandonar o marxismo-leninismo, Moçambique foi retirado da lista elaborada 

pelo governo dos EUA de países comunistas, facilitando, assim, o acesso a crédito 

internacional.  

 Macuene (2001) afirma que a mudança de regime acabou, também, em corrupção 

na alta cúpula da administração pública moçambicana, bem como o Plano não conseguiu 

promover mudanças profundas internas que gerasse algum grau de redução dos 

problemas sociais. O autor ainda afirma que a pobreza urbana, bem como a criminalidade 

cresceu, o acesso à educação pela população mais pobre diminuiu, além das greves, que 

se tornam mais constantes. Na prática, ainda segundo o mesmo autor, as reformas 

econômicas beneficiaram uma nova e diminuta classe média urbana. 

 Outro setor impactado foi o setor rural do país. Ainda que a questão da propriedade 

permanecesse nas mãos do Estado e ocorrer a cessão do usufruto da terra, Moçambique 

promoveu investimentos privados no campo, bem como estimulou a formação de joint-

ventures entre empresas nacionais e estrangeiras, afirma Mancuene (2001). Também, o 
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mesmo autor afirma que o país buscou parceiros internacionais para reestruturar a 

infraestrutura interna e portos.  

 Como resposta à situação social deplorável, o governo lança um complemento do 

plano anterior, o Programa de Recuperação Econômica e Social, no ano de 1990. Este 

novo programa vai buscar dar enfoque às reformas econômicas visando maior impacto 

social. Importante dizer que este Programa é lançado ainda durante a guerra civil. Parte 

do estabelecido por este novo programa estava ligado à implementação de melhorias e o 

estímulo na zona rural. Ou seja, fortalecer os trabalhadores ligados à agricultura familiar, 

bem como fortalecer a infraestrutura da zona rural (Macuene, 2001). Para além disto, 

buscava-se o fortalecimento das famílias mais pobres, aí incluso, política de 

redistribuição de renda. 

 Nesse período, o Acordo de Roma para o fim da Guerra Civil já havia sido 

assinado e as primeiras eleições já seriam realizadas. Macuene (2001) aponta que, 

economicamente, o país reagiu bem em 1993, crescendo 19,2%. Francisco (2013) afirma 

que, no final da década de 1990, alguns setores da economia nacional já haviam retomado 

índices relativos ao momento anterior à Guerra Civil, mas a população ainda era 

dependente da agricultura de subsistência. Contudo, a abertura do mercado moçambicano 

ainda tinha um entrave: a forma com que a lei entendia a posse da terra.  

 Macuene (2001) afirma que esta questão de legislação sobre o setor agrícola, em 

consonância com a insegurança da Guerra Civil gerou tensões e entraves para geração de 

investimentos externos na agricultura. O estabelecimento da posse da terra por parte do 

Estado, bem como os fluxos de pessoas derivado da Guerra Civil leva a uma 

inconsistência jurídica, principalmente por parte dos estrangeiros. Isso se deu pelo fato 

de se dificultar quem possuía o usufruto das terras, além da questão de o Estado 

moçambicano aplicar, como regra, a redução de possibilidade de especulação com as 

terras. 

 Em 1990, a Constituição moçambicana é promulgada, que dá substância à parte 

deste debate aqui estabelecido. Há o reconhecimento, por parte da Carta Magna, da 

questão da propriedade em si. Francisco (2013, p. 99) destaca que: “(...) por um lado (...) 

a própria liderança já se mostrava preocupada em procurar reconhecimento e protecção 

para os bens corpóreos que tinha adquirido (...).”. Neste sentido, competia ao Estado a 

determinação do uso e aproveitamento da terra, de forma que esta cumpra um 
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determinado papel social. Além disso, o usufruto da terra não pode ser feito de forma a 

privilegiar situações de domínio econômico. 

 Na esteira deste processo legal, Moçambique cria e aplica no ano de 1997, sua Lei 

de Terras. Esta Lei, que tinha como base a anterior (redigida em 1979), mais rigorosa na 

questão da transmissão dos direitos da terra. Contudo, a lei de 1997 é fruto das mudanças 

passadas pelo país das décadas anteriores. Serra (2013) destaca que esta lei decorre de um 

amplo, rico e profundo debate legislativo, mas mantém o preceito anterior, de que a terra 

é propriedade do Estado, logo, não pode ser vendida ou alineada, hipotecada ou 

penhorada. Em compensação, a nova lei retirou o não arrendamento da previsão legal.  

 A lei, então, confirma a sua antecessora com o Direito de Uso e Aproveitamento 

da Terra. Logo, a discussão colocada aqui anteriormente (de uso e posse) se mantém, no 

ponto em que o Estado não outorga a posse da terra, mas o direito ao usufruto dela. A 

transmissão desse direito também passa por reformulação, em que amplia a possibilidade 

de fazê-lo entre duas partes vivas. 

 Entretanto, alerta Serra (2013) ainda que houvesse regulação da questão da posse 

e uso de terras, se criou um mercado paralelo deste bem dentro do Estado moçambicano. 

Ou seja, para o autor, havia um descompasso entre a Lei e o que acontecia na prática. Isto, 

alinhado com a burocracia estatal, aprofunda algumas condições de vida adversa no meio 

da população.  

 No ano de 2004, a Constituição é, novamente, reformada. As constantes 

reinvindicações sobre a possibilidade de privatização das terras levaram a um novo 

entendimento legal. Ainda que mantenha a propriedade da terra nas mãos do Estado, passa 

a tratar com o “não pode” por “não deve” no trecho que trata sobre venda, alienação, 

hipoteca ou penhora da terra, para Francisco (2013). Ainda sobre este tema:  

“[...] a Constituição de 2004 [...] continuou e continua a fingir que não existem 

razões de maior preocupação com as questões econômicas, em domínios como 

a questão fundiária e a questão agrária, a crescente informalidade econômica, 

a natureza cronicamente falida, mas não falhada do Estado, entre muitos outros 

aspectos.” (FRANCISCO, 2013, p. 103) 

 A título de esclarecimento, os processos legais para uso de terras em Moçambique 

não estão restritos às terras da zona rural, mas também da zona urbano. Ou seja, toda esta 

discussão sobre posse e usufruto da terra estão vinculadas, também, nas cidades. 
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 Como dito anteriormente, ainda que tenha tido avanços significativos nas 

legislações, os problemas internos moçambicanos ainda eram constantes. Isto fez com 

que Moçambique se tornasse um receptor costumaz de Cooperação Internacional, ainda 

mais em setores sensíveis.  

 Diaz (2018) afirma que, no começo da década de 1990, Moçambique dependia de 

ajuda externa em tão grande tamanho que chegou a equivaler a 80% do PIB da nação no 

ano de 1992 (ano da assinatura do Acordo de Roma). O mesmo autor considera esse fato 

para a construção de uma linha do tempo da cooperação em Moçambique, e que passo a 

destacar. Neste caso, o momento destacado pelo autor é a partir do ano de 1995, em que 

o país já passou pela reforma constitucional, pelo tratado de paz e pelo início de eleições 

presidenciais. Este momento é nomeado pelo autor como um “equilíbrio patológico”. Ou 

seja, os doadores fazem vista grossa para os possíveis casos de corrupção do governo se 

e somente se o governo mantiver em curso a estabilidade política e as reformas 

neoliberais. 

 Contudo, o pano de fundo da cooperação recebida pelo país africano é assim 

definido: “[...] dependência aos recursos externos [...] ao mesmo tempo em que se sinaliza 

o lugar central e de destaque conferido à captação de cooperação internacional por parte 

de Moçambique” (DIAZ, 2018, p. 59). Para o mesmo autor, na análise dos processos em 

Moçambique, percebe-se que a cooperação é praticada em se sacrificando as suas 

virtudes, tornando-a um vício. Ou seja, na busca pela Cooperação, ao invés de se realizar 

um objetivo comum, o Estado moçambicano acaba por gerar dependência, 

condicionalidades e vulnerabilidade. Isto se reflete na quantidade de verba de Cooperação 

recebida por Moçambique, que chegou a 51,4% do orçamento do Estado em 2010 e 39,6% 

do orçamento do Estado em 2012 (DIAZ, 2018, p.60). Já Fonseca, coloca que 

Moçambique recebia, como fruto de cooperação, no entorno de US$60,00 per capita, 

quase o dobro da média dos países subsaarianos.    

 O interessante destacar que Moçambique possuía pouca capacidade técnica 

interna para lidar com projetos de cooperação internacional. Macuene (2001) destaca que 

esta capacidade técnica baixa deixou-se sentir quando começou a ser firmado vários 

protocolos de acordo dos mais diversos projetos dentro. Nesse sentido, aponta Fonseca 

(2015), o Estado moçambicano buscou atrair profissionais estrangeiros, principalmente 

dos países prestadores de cooperação. Isto se dava pelo fato de que Moçambique não 

dispunha de profissionais capacitados para realização de reformas administrativas 
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requeridas no país.  Desta forma, o Estado moçambicano passou a buscar parcerias 

externas para promover o capacity building do Estado de forma geral (isto, no âmbito dos 

3 poderes). Isto auxiliou no processo de reestruturação interna e de pensar como o serviço 

público deveria ser pensado. 

 Fonseca (2015) ainda faz uma análise no entorno da dependência de Moçambique 

em relação à cooperação internacional. Nesse sentido, o autor aponta que o estado 

moçambicano que buscava se alinhar aos doadores, e não o contrário, como seria de 

praxe. Nesse caso, para o autor, fica evidente que há um direcionamento das políticas 

internas moçambicanas por parte dos prestadores de cooperação internacional.  

 Contudo, como será visto no capítulo 3, Moçambique ainda passa por um processo 

de concentração de serviços e profissionais nas grandes cidades, mais propriamente, na 

capital, Maputo. Caccia-Bava e Thomaz (2001) destacam que a concentração de 

investimentos na capital se dá, ainda que haja uma diversidade regional na população 

moçambicana. Para os autores, essa relação fica traduzida como desigualdade. A sensação 

descrita, neste caso, é de abandono. Enquanto Maputo funciona bem, as outras regiões 

enfrentam dificuldades distintas, e isso pode gerar descontentamento interno. 

 Dito isto, neste contexto de profunda desigualdade interna, de construção de 

capacidade para poder fazer a gestão interna é que Moçambique olha para a estrutura do 

PMA e busca uma parceria com a Programa e o Brasil para promover um processo de 

Cooperação. Como será descrito no capítulo 3, o processo de interiorização do programa 

alinhado à construção de capacidade dos moçambicanos constitui objetivos chave da 

implementação do PRONAE, bem como estão descritos nos processos de cooperação 

brasileira descritos no capítulo 1. 

 No próximo ponto do capítulo, então, será dado continuidade à questão histórica, 

mais especificamente, nos encontros entre Brasil e Moçambique. Neste ponto será 

abordado algumas questões atinentes das relações entre os dois países, levando-se em 

consideração que isto impacta o processo cooperativo entre ambos.  
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2.2. DE CÁ PARA LÁ: AS RELAÇÕES ENTRE BRASIL E MOÇAMBIQUE 

Depois de apresentar Moçambique, questiona-se, como o Brasil se relaciona com 

tal país? Quais os pontos de interconexão existente entre ambos que torna um interessante 

aos olhos do outro? 

Válido destacar que o Brasil tem uma relação com os países africanos marcadas 

pela instabilidade. Ora percebem a África como área primordial de expansão da influência 

brasileira (além de um mercado consumidor em expansão), ora discute-se qual a 

relevância dos países africanos para o Brasil. 

Neste sentido, levando-se em consideração que o Brasil está a um oceano e um 

continente de distância de Moçambique, faz-se mister estabelecer alguns pontos para a 

análise desta parte. Salienta-se que não se busca uma Moçambique mística, ou que se 

trate como um sub país nas relações com o Brasil. Levando em consideração que a 

identidade é um fator para que se estabeleça um bom relacionamento entre as duas nações, 

tal relação não se completa no entorno apenas desta identificação. Paul Gilroy (2019), 

quando desenvolve o Atlântico Negro enquanto categoria de análise, nos traz o seguinte 

alerta: 

Uma preocupação com o Atlântico como sistema cultural e político tem sido 

imposta à historiografia e à história intelectual negra pela matriz histórica e 

econômica na qual a escravidão da plantation – “o capitalismo sem roupas” – 

foi um momento especial. (GILROY, 2019, pp. 57-58). 

 Outro alerta trazido pelo autor é da análise do país africano a partir de olhares 

mais romantizados: 

A África atual é substituída por significantes icônicos de um passado africano 

genérico e ideal que pode ainda ter efeitos políticos reais em situações das 

quais sensibilidades históricas foram retiradas e não chegam a ser política e 

eticamente construtivas. (Idem, p. 24) 

Neste sentido, buscar-se-á perceber as relações entre os dois países levando-se em 

consideração aspectos mais pragmáticos. Ou seja, o Brasil não coopera com Moçambique 

em nome de um passado místico ou de um pagamento de dívida histórica, mas diversos 

interesses envolvem essas relações.  

Conforme afirma Alberto da Costa e Silva (2003) que as relações entre o Brasil e 

o continente africano fluíam dos dois lados, desde as questões políticas, alimentares 

(mandioca, milho, e dendê por exemplo) e até mesmo cotidianas (como o uso de redes e 
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os panos da costa). Ou seja, o que acontecia de um lado do atlântico não passava 

desapercebido pelo outro.  

Desta forma, o continente africano, de uma forma geral, não ocupa um espaço 

geográfico apenas, um espaço do outro lado do oceano. Ganha uma conotação de 

nostalgia difusa:  

É bem verdade, como diz Luís da Câmara Cascudo, “nenhuma cidade deste 

mundo está tão presente nas cantigas brasileiras como Luanda”, mas poucos 

dos que as entoam seriam capazes, até há alguns anos, de localizá-la com 

precisão, como também não o fariam com Congo, Cabinda, Guiné, 

Moçambique e Queto – que continuaram a ser reinos poderosos nas festas 

populares do Brasil. (COSTA E SILVA, 2003, pp. 43-44). 

Ainda que Portugal tenha chegado em momentos diferentes, ocupado em 

momentos diferentes e explorado em momentos diferentes, os dois países viveram no 

entorno do sistema colonial português, com várias situações em comum que apenas a 

língua. Neste sentido, compartilhamos, de início, o idioma, alguns aspectos culturais 

advindos de Portugal e aspectos burocráticos. 

 Contudo, talvez a marca mais evidente do intercâmbio entre Brasil e Moçambique, 

neste primeiro momento, se deve à Diáspora Negra. O grande fluxo forçado de pessoas 

levou também, de forma forçada, o fluxo de modos de vida, culturas práticas, religiões, 

línguas, dentre tantas formas, que auxiliaram na formação de outra sociedade. Segundo o 

IBGE (2000), aproximadamente 5 milhões de africanos22 foram trasladados para o Brasil.  

  Acerca do tráfico de escravizados na costa oriental da África com destino ao 

Brasil, Leslie Bethell afirma que:  

(...) Deste Meados do século XVIII, um número crescente de escravos tinha 

sido também transportado à volta do cabo e através do atlântico, a partir de 

colônias em Moçambique, na costa oriental da África, principalmente 

Quelimane, Inhambane, Ibo, e a própria Ilha Fortificada de Moçambique; ali 

também o comercio de escravos tinha se tornado o ramo de comércio mais bem 

sucedido e a maior fonte de receita pública. (BETHELL, 2002, p.22) 

 Sobre Moçambique, Manolo Florentino et al (2004) lembra que o tráfico de 

escravizados advindos do país da África oriental remonta desde 1645, quando o primeiro 

navio aportou no Rio de Janeiro. Entretanto, era um fluxo bastante irregular até o final do 

século XVIII, se estabilizando como rota frequente apenas após a Abertura dos Portos às 

 
22 Infelizmente, os dados produzidos pelo IBGE não localizaram, especificamente, Moçambique como 

ponto de origem dos escravizados. Ou apresentavam o continente africano como um todo, ou apresentavam 

Angola e Costa do Marfim. 
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Nações Amigas, assinado pelo Príncipe Regente na cidade de Salvador em 1808. Assim, 

afirma o autor: 

Foi a abertura comercial brasileira a motivação determinante do crescimento 

das exportações da área do Índico, as quais passaram a conhecer o ritmo de 

expansão muito superior das exportações da costa atlântica. (FLORENTINO 

ET AL, 2004, P. 96)  

Com a lei que findava o tráfico, de 1850, o Brasil deixa de olhar para o continente 

africano com tanto interesse. Os fluxos se encerram e ficam estáticos. Almeida (2019) 

considera a Abolição da Escravatura, de 1888, como marco desta ruptura completa de 

olhar brasileiro por sobre o continente africano afirmando que: 

Até a abolição da escravatura, essa relação limitou-se à escravidão e ao tráfico 

atlântico de escravos dela recorrente, motivada pela intenção deliberada do 

governo brasileiro em afastar-se do continente africano para a construção de 

uma sociedade moderna e ocidental. (ALMEIDA, 2019, p. 23) 

Cervo e Bueno (2009) relembram que o entorno estratégico escolhido para as 

relações brasileiras girava em torno das potências europeias e dos vizinhos da América 

do Sul. Em relação à África, Almeida (2019) relembra que as relações coloniais no 

continente impediam o avanço de relações entre os dois lados do Atlântico. Outro 

destaque dado pela autora é o fato de que houve uma aproximação dos governos 

português e brasileiro durante a chamada Era Vargas (1930 – 1945), que geraria, em 1953 

(momento em que Vargas também era presidente), um Tratado de Amizade e Consulta. 

Este tratado, foi usado “[...] pelo governo português para cristalizar o apoio brasileiro nas 

questões africanas e asiáticas” (ALMEIDA, 2019, p. 27). 

Válido ressaltar, entretanto, que Moçambique ainda permanecia distante no 

interesse em estabelecer relações. Mesmo com o avanço no período da ditadura militar 

brasileira (1964-1985) das relações com o continente, ainda havia certa reticência em 

olhar para Moçambique. Cervo e Bueno (2009) chama a atenção para a reviravolta dada 

durante este período da história brasileira, cujo reflexo imediato foi o de ruptura com 

Portugal em votações na ONU. Os autores afirmam que, em 1974, o governo brasileiro 

buscou pressionar o governo português pela independência das colônias africanas, bem 

como buscou a Organização dos Estados Africanos para reafirmar sua posição. 

Almeida (2019, p. 38) destaca que: “[...] as tensões de caráter político, ideológico 

e militar entre o bloco americano e soviético se distendiam, dando lugar à intensificação 

dos debates em torno de questões econômicas entre os hemisférios Norte e Sul”. Neste 
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sentido, o debate sobre cooperação Sul-Sul ganha certo corpo na política externa 

brasileira: 

A partir de Senegal, onde se encontrava, Azeredo da Silveira pôde dirigir-se, 

em 1974, a toda a África Negra, expondo a nova política brasileira, baseada 

desde então em três parâmetros:  a) incremento da cooperação, na modalidade 

Sul-Sul, em proveito do desenvolvimento mútuo; b) respeito aos princípios da 

soberania e autodeterminação dos Estados e da independência econômica das 

sociedades; c) repulsa ao colonialismo e à discriminação racial. (CERVO e 

BUENO, 2008, p. 422) 

Dando foco em Moçambique, o Brasil reconhece a independência do país já no 

ano de 1975, no intuito de estabelecer uma posição condizente com os princípios de sua 

política externa. Contudo, a relação com o país africano ainda é distante. Almeida (2019) 

traz a Guerra Fria como um fator para que isto ocorra. A ascensão da FRELIMO no 

governo moçambicano gera certo afastamento do governo brasileiro. No caso, aponta a 

autora, Moçambique era próximo do Partido Comunista Brasileiro23, o que deixava os 

militares arredios. A autora destaca que a festividade de independência de Moçambique 

teve como convidados Luís Carlos Prestes e Miguel Arraes. Nem mesmo o 

estabelecimento da embaixada brasileira em Maputo aproximou os dois países. 

Na década de 1980, há uma tratativa de aproximação entre os dois países. É 

assinado, no ano de 1981, o Acordo Geral de Cooperação entre a República do Brasil e a 

República popular de Moçambique. Em 1983 foi aprovado por Decreto Legislativo e, em 

1984, promulgado por Decreto de nº 89.929/84 (BRASIL, 1984). O documento é muito 

simples e direto, composto por sete artigos, e que estabelece relações recíprocas bem 

como uma Comissão Mista Permanente para a Cooperação Econômica, Técnica e 

Científica para promoção de cooperação entre ambos os países. 

Com o primeiro acordo para o fim da guerra civil de Moçambique, assinado em 

1992, a ONU estabelece a Operação das Nações Unidas para Moçambique (ONUMOZ), 

contanto com um contingente de “26 observadores militares, 67 observadores policiais, 

uma unidade médica e uma companhia de infantaria, composta de 170 militares. Um 

General brasileiro exerceu o comando da ONUMOZ de fevereiro de 1993 a fevereiro de 

1994.” (BRASIL, 2020). 

A década de 1990 contou com uma ação que merece destaque. A criação da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, concretizada no ano de 1996, buscou 

 
23 Na época, o partido estava operando na clandestinidade no Brasil. 
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integrar, naquele momento, os países falantes de língua oficial (ou uma das oficiais) 

portuguesa. Esta organização engloba, atualmente, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste 

(CPLP, 2021). Segundo a própria organização, o ponto de partida do projeto político é a 

língua portuguesa, e os objetivos são a concertação e cooperação nos campos social, 

cultural e econômico (idem). 

Almeida (2019) relembra que a organização, de caráter político-diplomática busca 

a concertação entre seus membros e difusão da língua portuguesa, além de promoção de 

cooperação internacional entre seus membros. Notadamente, como ação dos anos 1990, 

a CPLP foi a tentativa mais formidável de se aproximar dos países africanos. Entretanto, 

a criação da Organização Internacional não significou, necessariamente, um movimento 

de reaproximação ao continente africano, de uma forma geral. 

As relações mudam com a ascensão do Presidente Lula ao poder (2003-2010), 

numa política externa, chamada pelo então Ministro Celso Amorim de “Ativa e Altiva”. 

Num gesto simbólico, Lula visita a Casa dos Escravos, na Ilha de Gorée, no Senegal, e 

pede desculpas pelo Tráfico Internacional de Africanos Escravizados (SCOLEZE, 2005). 

Mesmo não reconhecendo a dívida histórica para com os países africanos, reconhece os 

horrores do infame comércio e, ao pedir perdão, faz um gesto de retomada das relações 

com os países africanos. 

Almeida (2019) aborda que a intensificação das relações entre o Brasil e o 

continente africano se traduziu numa diplomacia presidencial atuante, que, como 

consequência, teve o aumento das embaixadas e visou o aumento dos projetos de 

cooperação técnica e de fluxo comercial. A autora reafirma que, mesmo pautada no 

discurso de solidariedade internacional, a Política Externa brasileira não estava descolada 

da ideia de desenvolvimento nacional. Já Pessina (2018) afirma que o Brasil buscou ser 

um ator relevante nas Relações Internacionais, usando da Cooperação Sul-Sul como 

motor, mas que este fator não eximiu da crítica de usar desta ferramenta com o intuito de 

garantir os interesses políticos, econômicos e comerciais brasileiros. 

Em relação à Moçambique, Almeida (2015) afirma que as relações entre Brasil e 

Moçambique, que experimentaram uma relação hostil no momento imediatamente após 

a independência do país africano, seguido por um afastamento, até o ano de 2003, 

experimentarão uma mudança de patamar. Em consonância ao dito no capítulo anterior, 
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a busca da presença brasileira no continente africano possuía aspectos claros de uma ética 

da cooperação. O discurso na Ilha de Gorée reafirma este pressuposto. A busca por 

reafirmar a presença brasileira na África, com projetos estruturantes, vistos a longo prazo, 

se reafirma no estabelecimento das relações com Moçambique. A tabela 1 demonstra os 

projetos de cooperação entre Brasil e Moçambique. 

Tabela 1: projetos de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento entre Brasil e Moçambique. 

Projeto de Cooperação Entidade Executora Parceira 

(Brasil) 

Ano de 

Início 

Ano de 

término 

Programa Alfabetização Solidária 

em Moçambique. 

Associação Alfabetizadora Solidária 2001 2003 

Inserção Social pela Prática 

Esportiva. 

Ministério dos Esportes 2004 2007 

Programa de Alfabetização e 

Educação de Adultos em 

Moçambique. 

Ministério da Educação 2005 2008 

"Estamos Juntos" -Políticas 

Sociais, promoção da Saúde 

Sexual e Reprodutiva e Prevenção 

das DST e AIDS. 

Ministério da Saúde; 

Universidade de Brasília 

2006 2006 

Bolsa Escola em Moçambique. - 2006 2008 

Apoio à Estruturação de Rede de 

Bibliotecas na Área da Saúde em 

Angola e em Moçambique. 

- 2007 2007 

Fortalecimento do Instituto 

Nacional de Saúde de 

Moçambique. 

Ministério da Saúde; 

Fundação Oswaldo Cruz 

2007 2008 

Fortalecimento das Ações de 

Alimentação e Nutrição. 

Ministério da Saúde 2007 2008 

Apoio ao Desenvolvimento da 

Horto-Fruticultura de 

Moçambique. 

Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias 

2007 2008 

Missão de prospeção para 

formulação de plano de 

fortalecimento institucional e 

capacitação de recursos humanos 

do Instituto Nacional de 

Normalização e Qualidade 

(INNOQ) de Moçambique. 

Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial 

2007 2008 

Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Moçambique. 

Caixa Econômica Federal 2008 2009 

Projeto de Melhoria Sustentável 

no Fornecimento de Água e 

Saneamento na Província de 

Zambézia. 

Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias 

2008 2009 

Programa de Educação Alimentar 

e Nutricional Cozinha Brasil-

Moçambique 

Serviço Social da Indústria 2008 2012 

Fortalecimento Institucional do 

Órgão Regulador de 

Medicamentos de Moçambique 

como agente regulador do setor 

farmacêutico. 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 

2008 2012 

Capacitação em Produção de 

Medicamentos Antirretrovirais. 

Ministério da Saúde; 

Fundação Oswaldo Cruz. 

2008 Atual 
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Capacitação em Técnicas 

Militares de Oficiais 

Moçambicanos no Exército 

Brasileiro. 

Ministério da Defesa 2009 2009 

Apoio ao Desenvolvimento de 

Produtos de Previsão de Tempo e 

Clima pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia de Moçambique. 

Universidade de São Paulo 2009 2009 

Centro de Formação Profissional 

Brasil-Moçambique. 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial 

2009 2018 

Apoio à Implementação do 

Sistema Nacional de Arquivos do 

Estado – SNAE. 

Arquivo Nacional 2009 2020 

Reabilitação do CEFLOMA - 

Centro Florestal de Machipanda. 

Universidade Federal do Paraná 2009 2013 

Capacitação Profissional na Área 

de Turismo e Hospitalidade e 

Segmento de Segurança de 

Alimentos. 

Confederação Nacional do Comércio 2009 2010 

Apoio aos Projetos de Cooperação 

Técnica em Moçambique. 

-  2010 2011 

Apoio ao Desenvolvimento 

Gerencial Estratégico do Governo 

de Moçambique. 

Escola Nacional de Administração 

Pública 

2010 2012 

Apoio Técnico para Implantação 

do Instituto da Mulher, Criança e 

do Adolescente de Moçambique. 

Ministério da Saúde; 

Fundação Oswaldo Cruz; 

Instituto Fernandes Filgueira 

2010 2010 

Capacitação Técnica em Inspeção 

e Relações de Trabalho. 

Ministério do Trabalho e Emprego 2010 2017 

Fortalecimento das ações de 

prevenção e controle do câncer. 

Ministério da Saúde; 

Instituto Nacional do Câncer 

2010 2017 

Implantação de Projeto Piloto de 

Terapia Comunitária em 

Moçambique Como Recurso de 

Promoção da Saúde. 

Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal; 

Instituto Brasileiro de Ação popular 

2010 2012 

Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Moçambique – Fase II 

Caixa Econômica Federal; 

Universidade de São Paulo; 

Universidade Estadual de Campinas;  

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 

2010 Atual 

Programa de Cooperação entre a 

Universidade Aberta do Brasil –

UAB, o Ministério da Educação - 

MINED, a Universidade 

Pedagógica -UP, a Universidade 

Eduardo Mondlane – UEM de 

Moçambique, para formação de 

professores, para atuação em 

escolas de nível básico e médio, e 

agentes do serviço público. 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

pessoal de Nível Superior; 

Secretaria de Educação à Distância do 

Ministério da Educação; 

Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira; 

Universidade Federal de Goiás; 

Universidade Federal de Juiz de Fora; 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 

Universidade Federal Fluminense. 

2010 Atual 

Apoio ao desenvolvimento de um 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar de 

Moçambique. 

FNDE 2010 2016 

Modernização da Previdência 

Social de Moçambique. 

Ministério da previdência Social; 2011 2018 
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Instituto Nacional de Seguridade 

Social; 

Empresa de Tecnologia e Informações 

de Segurança Social. 

Implantação de bancos 

comunitários de sementes e 

capacitação para o resgate, 

multiplicação, armazenamento e 

uso de sementes 

tradicionais/crioulas em áreas de 

agricultura familiar. 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas; 

Movimento das Mulheres 

Camponesas; 

Movimento Popular Camponês 

2011 2014 

Capacitação em gestão de 

unidades prisionais para formação 

de multiplicadores em 

Moçambique. 

Departamento Penitenciário Nacional 

do Ministério da Justiça. 

2011 2012 

Capacitação Jurídica de 

Formadores e Magistrados. 

Escola Superior do Ministério Público 

da União. 

2011 Atual 

Implantação de Banco de Leite 

Humano e de Centro de Lactação 

em Moçambique. 

Fundação Oswaldo Cruz 2011 Atual 

Apoio a Implantação do Centro de 

Tele-saúde, da Biblioteca, e do 

Programa de Ensino a Distância 

em Saúde da Mulher, da Criança e 

do Adolescente de Moçambique. 

Ministério da Saúde; 

Fundação Oswaldo Cruz 

2011 Atual 

Apoio à Coordenação de Projetos 

e Atividades de Cooperação 

Técnica na Área de Algodão. 

Associação Mineira de Produtores de 

Algodão; 

Universidade Federal de Lavras. 

2012 Atual 

Projeto Regional de 

Fortalecimento do Setor 

Algodoeiro nas Bacias do Baixo 

Shire e Zambeze. 

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agrícola 

2014 Atual 

Ação Simplificada de apoio à 

implantação do Programa de 

Reanimação Neonatal de 

Moçambique. 

Sociedade Brasileira de Pediatria 2016 2016 

Apoio Bilateral E Multilateral 

Sul-Sul Em Nutrição 

(Aperfeiçoamento do Sistema 

Único de Saúde / alimentação e 

Nutrição). 

Ministério da Saúde 2018 Atual 

Fonte: produção própria com dados de REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ABC, 2021. 

Isto refletiu, de forma direta, no primeiro momento, numa promessa, por parte do 

governo brasileiro, de construção, em Moçambique, de uma fábrica de medicamentos 

antirretrovirais. Esta promessa, feita ainda no ano de 2003, faz parte da marca brasileira 

durante o governo Lula, de promoção de projetos estruturantes. Almeida (2016) aponta 

que a estrutura do projeto diferia dos projetos de Cooperação Técnica anteriores feitos, 

principalmente pelo fato de não ser direcionado a um estudo e pesquisa, mas a construção 

da fábrica, preparação da mão de obra, dentre outras questões. Ou seja, a transferência da 

expertise brasileira no combate à HIV/AIDS para que Moçambique conseguisse 
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desenvolver, por si só, a capacidade de produção de medicamentos antirretrovirais e o 

estabelecimento de políticas públicas para esta finalidade. 

Tatim (2014) destaca que, tendo como órgão brasileiro escolhido pela ABC no 

processo de capacitação a FIOCRUZ, se buscou criar a capacidade de produção dos 

medicamentos, a capacitação técnica dos funcionários e estabelecer padrões 

internacionais para que a fábrica tivesse capacidade de exportar medicamentos para fora 

de Moçambique.  

Válido destacar que há um terceiro ator presente na instalação desta fábrica de 

medicamentos: a empresa Vale do Rio Doce. Tal empresa fez aporte de capital para 

financiar a contrapartida moçambicana, segundo Tatim (2014). Almeida (2015) ressalta, 

entretanto, que a presença da Vale do Rio Doce no projeto de implementação da fábrica 

não resultou em proveito econômico diretamente24.  

Também, há o impacto comercial nas exportações brasileiras para Moçambique. 

Almeida (2015) afirma que o país africano foi um dos poucos do continente em que a 

balança comercial foi favorável ao Brasil, conforme a tabela 2. Também, houve busca de 

promoção de investimentos brasileiros no exterior, via Agência de Promoção de 

Comércio Exterior (APEX) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) que, em prospecção, colocaram Moçambique como um dos países de maior 

potencial de investimento. O BNDES afirma que, entre 1998 e 2021, houve um 

desembolso de US$ 188 milhões para Moçambique, atualmente com saldo devedor de 

US$ 52 milhões (República Federativa do Brasil, BNDES, 2021). Os projetos elencados 

pelo banco são o aeroporto de Nancala e a barragem de Moamba Major (idem). 

 

Tabela 2: balança comercial entre Brasil e Moçambique entre 2003 e 2020. 

Ano Exportações – Valor FOB 

US$ 

Importações – Valor 

FOB US$ 

Balança Comercial – 

Valor FOB US$ 

2003 10.701.010,00 4.152.467,00 + 6.548.543,00 

2004 23.159.562,00 14.386,00 + 23.145.176,00 

2005 28.423.741,00 20.313,00 + 28.403.428,00 

2006 35.050.414,00 15.980,00 + 35.034.434,00 

2007 27.300.179,00 37,00 + 27.300.142,00 

2008 32.322.854,00 2.136,00 + 32.320.718,00 

2009 108.118.396,00 2.129.102,00 + 105.989.294,00 

 
24 Um adendo: a presença da Vale em Moçambique é bastante polêmica, devido à mineração de carvão na 

província de Tete, conforme destaca Caiscais (2021). 
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2010 40.339.938,00 2.002.508,00 + 38.337.430,00 

2011 81.117.631,00 4.094.377,00 + 77.023.254,00 

2012 122.186.877,00 24.150.326,00 + 98.036.551,00 

2013 123.528.416,00 24.708.597,00 + 98.819.819,00 

2014 63.835.383,00 10.207.074,00 + 53.628.309,00 

2015 69.099.529,00 18.939.135,00 + 50.160.394,00 

2016 50.564.774,00 23.059.016,00 + 27.505.758,00 

2017 29.954.084 139.632.073 - 109.677.989,00 

2018 26.241.400 131.451.737 - 105.210.337,00. 

2019 35.102.159 112.019.961 - 76.917.802,00 

2020 33.506.659 38.842.272 - 5.335.613 

Fonte: produção própria com dados de REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MDIC, 2021. 

Outro setor estruturante em que buscou-se a cooperação foi o setor agrícola. Um 

dos principais programas a ser destacado foi o ProSavana. Este programa, de cooperação 

triangular (Brasil-Moçambique-Japão) tinha como um dos objetivos o desenvolvimento 

agrário da região de savana moçambicano, contribuindo para a melhoria nos dados 

relativos à SAN. O Projeto tem como base a experiência brasileira aplicada no bioma do 

cerrado. 

Tatim (2014) afirma que o ProSavana foi embasado num discurso de desenvolver 

o setor agrícola moçambicano, transferindo uma tecnologia usada no Brasil, com a 

finalidade de melhorar a capacidade dos pequenos agricultores a produzir alimentos, 

estruturado com base nas diretrizes da cooperação Sul-Sul brasileira descritas no primeiro 

capítulo. Entretanto, as críticas ao projeto se tornaram bem mais consistente.  

Sobre este tema: 

Assim, o Brasil estaria promovendo a exportação das contradições de seu 

modelo agrário para território moçambicano, com o favorecimento do 

agronegócio em detrimento dos pequenos produtores locais, ao mesmo tempo 

em que favoreceria a entrada de capital brasileiro nesse processo. Se a todo 

momento o discurso da cooperação brasileira buscou desvincular seus projetos 

de interesses econômicos (...) essa separação é inviabilizada no caso do 

ProSavana. (ALMEIDA, 2015, p. 192) 

As contradições do ProSavana ficaram expostas, o que gerou críticas em diversas 

frentes. Tatim (2014) aponta que as questões ambientais foram observadas de forma 

conservativas, levando em consideração, apenas, a conservação de áreas delimitadas por 

lei. Outros impactos, principalmente relativos a culturas aplicadas foram ignorados, além 

de não endereçar, adequadamente, o acesso à água25.  

 
25 Em perspectiva comparada, O Código Florestal brasileiro é bem complexo, e tem diversas dificuldades 

em relação à preservação ambiental e acesso à água. 
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Outra contradição a ser observada é social. A implementação do ProSavana, 

segundo Tatim (2014), não levou em consideração a população residente nos territórios 

a ser implementado. Ou seja, a chegada de capital estrangeiro poderia levar a uma 

alteração da Lei de Terras moçambicano que poderia gerar uma expulsão dos camponeses 

do território-alvo de implementação do projeto.  

Almeida (2015) aborda esta questão afirmando que os diversos movimentos 

sociais, tanto de Brasil quanto de Moçambique, redigiram um documento, endereçado aos 

chefes de poder executivos dos dois países mais o Japão (terceira parte na cooperação 

triangular) com denúncias e repúdios à forma com que estava sendo conduzido o projeto. 

Um dos pontos apontados foi a ausência de debate amplo, democrático e transparente 

sobre os impactos negativos da implementação do ProSavana. 

Como impactos, os movimentos obtiveram sucesso em aumentar a participação 

da sociedade civil, além de aumentar a transparência. Nesse sentido, Almeida (2015) diz 

que o Fundo Nacala (um dos principais do projeto) foi paralisado. 

Desta forma, cabe a reflexão sobre de que forma a cooperação brasileira se situa. 

Rememorando o debatido no capítulo anterior, das concepções teóricas e filosóficas da 

cooperação, podemos perceber que há um discurso evidente sobre como o Brasil buscou 

cooperar com Moçambique, tendo em vista o momento preciso em que as relações entre 

ambos os países principiaram. 

Logo, tal discurso se mostra motivado por um fator mais humanitário, buscando a 

construção de capacidade do país alvo da cooperação. Esta construção se dá através dos 

chamados projetos estruturantes. Neste sentido, Kraychete e Almeida (2013) reforçam 

que a cooperação brasileira em África, baseada num princípio de solidariedade 

internacional, aproxima os dois polos cooperantes. 

No caso específico de Moçambique, dentro dos projetos destacados aqui, percebe-

se uma dualidade. Se houve um certo grau de interesse humanitário mais explícito, noutro 

há a presença marcante dos interesses de determinada classe social brasileira dentro do 

território moçambicano. 

 Kraychete e Almeida (2013) nos alerta que devemos perceber a dicotomia de 

cooperação e conflito como uma complementaridade, como sendo dois lados da mesma 

moeda. Ou seja, perceber que, apesar de um discurso de solidariedade, não 
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necessariamente guiado por uma ética, tal qual descrito por Cortella (2014). Também, as 

autoras ressaltam que não se deve afastar a cooperação da face competitiva, dado o atual 

sistema vigente. Neste sentido, a cooperação desinteressada seria uma ilusão. 

Neste caso, ainda que os interesses soem difusos, estabelecer uma presença 

significativa, bem como uma boa imagem do Brasil, aparecem. Bem como, a persecução 

de interesses econômicos brasileiros no continente africano. Chediek (2017) chega a 

afirmar que o estabelecimento de mecanismos de cooperação tais quais aplicados em 

Moçambique fortalece o soft power brasileiro, bem como projeta boas práticas nacionais. 

Entretanto, o processo cooperativo é uma via de mão dupla. Ou seja, o receptor 

também tem seus interesses em implementar os projetos. E, como descrito anteriormente 

nas características da COBRADI, o país receptor é que estabelece a demanda de 

cooperação brasileira na maioria dos casos. Desta forma, percebe-se que Moçambique, 

após longos anos, buscou o Brasil para auxiliar no estabelecimento de diversas políticas 

públicas, não apenas na área de saúde e educação. Desta forma: “[...] cabe aos africanos 

um claro posicionamento sobre qual desenvolvimento se quer, quais benefícios da 

cooperação impactam nesse desenvolvimento e com quais perdas estão dispostos a arcar 

nesse processo. (KRAYCHETE e ALMEIDA, 2013, p. 371). 

Nota-se que esse movimento de se olhar para o continente africano tal qual foi 

feito se restringiu aos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016). Com o 

Impeachment da Presidenta Dilma, há uma retração do olhar para a África como um todo. 

Oliveira e Mallman (2020) afirmam que a política africana, inaugurada no governo Lula, 

era uma política de governo, e não de Estado. O governo de Michel Temer (2016-2018) 

conseguiu reverter, num breve espaço de tempo, a tendência de relações com o continente 

africano ao agir em duas frentes: 1) enfraquecimento do multilateralismo em virtude do 

bilateralismo; 2) buscar fortalecer as relações com o Norte global ao invés de manutenção 

das relações com o Sul global (Oliveira e Mallman, 2016). E, por fim, Temer garantiu 

que a não realização de investimentos fora do brasil estava alinhado com a crise 

econômica que o Brasil enfrentava no momento (idem). 

Já no governo Bolsonaro (2019-2022) houve a manutenção dos acordos de 

cooperação já existentes entre os dois países. A balança comercial nos dois países se 

alterou (vide tabela 2), em consequência da maior importação de carvão (que representou 

90% da importação brasileira de produtos moçambicanos em 2020) por parte do Brasil 
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(República Federativa do Brasil, MDIC, 2021). Contudo, o Brasil prestou ajuda 

humanitária à região atingida pelo ciclone Idai (República Federativa do Brasil, 

Ministério das Relações Exteriores, 2021). Contudo, a única visita oficial brasileira feita 

à Moçambique foi do diretor da ABC, embaixador Rui Pereira, na solenidade de posse 

do presidente Filipe Nyusi (idem). 

Assim, será desenvolvido, no próximo capítulo, um projeto bastante específico 

acerca da busca por SAN em Moçambique: o PRONAE. Compreender os objetivos do 

projeto, bem como foi desenvolvido nos ajudará a perceber os interesses de ambas as 

partes, bem como o projeto, em sua fase inicial, foi implementado. 
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4. A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAE 

“[...] a verdade é que nada existe de específico contra a fome, nenhuma 

panacéia que possa curar este mal como se fosse uma doença de causa definida. 

A fome não é mais que uma expressão [...] a mais trágica expressão do 

subdesenvolvimento econômico.”  

(Josué de Castro, 1984, p. 304) 

 

 Dentre a forma como o Brasil coopera e o histórico de Moçambique e das relações 

Brasil-Moçambique apresentadas nos capítulos anteriores, chegamos ao ponto focal do 

trabalho: o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE). Interessante 

demonstrar que o programa não tem funcionalidade isolada, tampouco gera resultado em 

apenas um campo de análise. A alimentação escolar não deve ser pensada de forma 

isolada, pois tem capacidade de impactar a sociedade em diversos setores. 

 Para tanto, este capítulo vai seguir o caminho de conceituar a SAN e sua 

contraparte, para que haja melhor compreensão de dois fatores: o conceito per se e 

algumas formas de se pensar a SAN dentro de um Estado. Por fim, se fará uma breve 

apresentação do PNAE, tendo em vista que este é a base do PRONAE. O segundo 

tópico do atual capítulo vai apresentar o PRONAE, com um breve histórico da 

alimentação escolar em Moçambique e a busca, por parte do país africano, de um modelo 

para implementação de um programa a nível nacional. O foco, neste ponto, é entender os 

movimentos iniciais do projeto e como foi pensado neste ponto.  Serão analisados 

documentos produzidos à época (2013-2015) sobre a implementação do PRONAE, com 

destaque para a análise de impacto, relatório produzido pelo Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) e apresentado aos três parceiros do projeto piloto. 

 O PRONAE é de grande importância, e isto será ressaltado nas páginas que se 

seguem, pelo fato de buscar duas frentes principais: a permanência escolar e a oferta de 

alimentação. Ou seja, a melhoria nas condições educacionais bem como nos índices de 

SAN. Contudo, ainda que tenha como base o PNAE, o PRONAE não é uma cópia ipse 

literis do projeto aplicado no Brasil. O programa moçambicano traz algumas inovações 

e, como típico de um projeto piloto, apresenta ainda algumas falhas de princípios, e os 

principais serão abordados aqui. 
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4.1. (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Em 1953, na Rádio Tupi, havia um concurso musical de calouros comandado pelo 

comunicador Ary Barroso. Numa determinada apresentação, uma adolescente, de 16 

anos, mãe de uma criança e trajando roupas largas sobe no palco para cantar a música 

“Lama” de Paulo Marques. Ao finalizar a apresentação, a adolescente foi ovacionada 

como uma grande estrela. Contudo, antes de cantar, o público e o comunicador riram de 

sua aparência franzina e com um certo ar de desespero. Ary Barroso questionou à 

adolescente de que planeta ela vinha, ao que recebeu a resposta: “do mesmo que o senhor, 

o planeta fome”.  

Uma figura como Elza Soares não podia despontar para a carreira musical de 

forma menos impactante. Para além da fala de impacto, ela expôs ao público e ao 

comunicador a uma realidade profundamente incômoda e, por vezes, ignorada. Contudo, 

a fome como uma questão de sociedade não principiou (e nem findou) com o depoimento 

de Elza.  

A fome parte do princípio de uma reação biológica à falta de alimentos. 

Entretanto, ela não pode ser lida apenas desta forma. Charles Darwin afirmava que a 

busca por alimentos para manutenção da vida é um dos principais mecanismos da seleção 

natural na evolução das espécies. Contudo, as implicações físicas e sociais para os agentes 

submetidos a este processo devem ser levados em consideração, tendo em vista que 

visamos compreender os complexos impactos de haver uma parcela população sem 

acesso a alimentos, e como resolvê-lo. 

 Isto posto, há de se identificar a discussão da relação humanidade versus natureza 

na questão da fome de uma forma geral. A natureza entra em cena por fatores que o ser 

humano não controla. Seja um solo com baixa infertilidade, ou condições climáticas 

adversas, o inesperado se torna um fator potencializador de uma crise de fome em 

determinados locais. Como exemplo, o descrito por Josué de Castro (1965), uma grande 

fome que assolou as terras egípcias em tempos muito antigos, gerado pela não inundação 

do Rio Nilo durante o período de sete anos. Por outros exemplos, podemos citar as secas 

no sertão nordestino ou períodos de grandes inundações no sudeste asiático. 

Freitas afirma que: 
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A construção da organização social e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento das forças 

produtivas, mediante o acesso aos instrumentos de 

trabalho, os valores culturais etc. irão redefinir a 

qualidade, a distribuição e o acesso à alimentação. (2003, 

p. 30)    

Ou seja, excluindo-se as possibilidades de questões climáticas, as causas da fome 

ganham um aspecto sociológico. Freitas afirma que: 

A determinação social da fome será a explicação para os 

processos nutricionais socialmente diferenciados, ou um 

dos modos de se compreender a sobrevivência dos 

grupos desfavorecidos na esteira da desigualdade social, 

com a interferência de diferentes formas de culturas para 

manter a existência. (2003, p.30) 

Neste mesmo sentido, Josué de Castro (1965, p. 399) afirma que: “[...] a fome 

coletiva é um fenômeno [...] social, provocado, via de regra, pelo aproveitamento 

inadequado das possibilidades e recursos naturais ou a má distribuição dos bens de 

consumo obtidos”. Ainda no mesmo parágrafo, afirma que: 

[...] A verdade, difícil de ser ocultada, é que o mundo 

dispõe de recursos suficientes para permitir o uso de 

tipos adequados de alimentação por parte de tôdas (sic) 

as coletividades. E se, até hoje, muitos dos Hóspedes da 

Terra continuam sem participar do seu banquete, é que 

tôdas (sic) as civilizações, inclusive a nossa, se têm 

estruturado e mantido à base de uma extrema 

desigualdade econômica. (CASTRO, 1965, p.399) 

De forma mais ampla, ao longo dos tempos, acreditava-se que uma das questões 

primordiais que geravam as grandes fomes era a escassez de alimentos. Com os avanços 

nas técnicas agrícolas, percebeu-se que a situação era profundamente distinta. O problema 

que gerava a fome não era a escassez alimentar, mas sua distribuição. 

Na obra “Geografia da Fome” (1984), Josué de Castro entende que o conceito 

deve ser entendida como um todo. Neste sentido, ele dispõe sobre as condições e situações 

que geram a fome, bem como distingue as fomes que aparecem. Segundo afirma Casaril 

e Casaril (2011), Josué de Castro divide a fome, primeiramente, entre fome coletiva e 

individual. Esta tem fonte fisiológica, é o indivíduo sentindo fome, logo, não constitui 

foco de sua análise. Já aquela é a fome epidêmica ou endêmica, ou seja, que atinge uma 

grande massa populacional. 

Ainda dentro do conceito de fome, há outras subdivisões. Para Josué de Castro, 

apud Casaril e Casaril (2011), há a fome total, que é a completa inanição dos seres 
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humanos, ocorrendo, geralmente, em locais de grande miséria e de fenômenos 

excepcionais. Também tem a fome parcial, ou fome oculta. Esta é a fome daqueles que 

se alimentam, ou seja, daqueles que se alimentam mal. Neste caso, Josué de Castro prefere 

estudar esta fome oculta. Neste ponto, podemos afirmar, então, que o “Planeta Fome” tem 

muitos países, e uma série de contradições. 

Ao discorrer sobre este processo de alimentação insuficiente na África 

Subsaariana26, Castro (1965) faz uma correlação da fome oculta na região com o 

colonialismo. Para ele, com a chegada dos colonos europeus, houve um redirecionamento 

dos cultivos de alimentos na região para que houvesse uma predominância de culturas 

voltadas para a exportação.  

 Ao longo do tempo, o conceito foi se moldando, tanto academicamente quanto 

nos organismos internacionais, para uma forma de compreensão mais subjetiva. Se antes 

se compreendia a fome enquanto conceito, este foi se tornando a Insegurança Alimentar 

e Nutricional. Nos parágrafos seguintes, se falará em Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) e se destrinchará o conceito, facilitando, assim, o entendimento sobre sua 

contraparte.   

O conceito SAN começou a ser gestado apenas depois da I Guerra Mundial, com 

o foco na compreensão do problema na Europa, segundo Silva (2014). A origem 

etimológica do termo está ligada à capacidade de produção alimentícia de um 

determinado país. Ou seja, de acordo com Maluf e Menezes (2000), o controle ao acesso 

aos alimentos de um país pode virar uma questão de Segurança Nacional, pois outro ator 

pode intervir na capacidade de adquirir e estocar alimentos do primeiro. Ou seja “(...) a 

soberania de um país depende de sua capacidade de auto-suprimento (sic) de alimentos” 

(MALUF; MENEZES, 2000, p. 1). Este conceito foi mais bem trabalhado ao longo dos 

anos, contudo as raízes dele permanecem como tal. Galeano (2019) descreve que, em 

2001, o presidente dos EUA na época, George W. Bush, afirma que uma nação incapaz 

de produzir os próprios alimentos estaria exposto a pressões internacionais. Logo, o 

controle da agricultura de um país seria uma questão de segurança nacional. Entretanto, 

existem outros fatores a ser levados em consideração. 

 
26 N.A. Josué de Castro fala em África Branca e África Negra. Por desconforto com essa terminologia, 

prefiro usar aqui o termo África Subsaariana, exceto, claramente, em citações diretas.  



90 

 

No entreguerras, já haviam debates intensos dentro da Liga das Nações para tentar 

compreender o caráter multidisciplinar da SAN. Esta característica envolveria, então, 

uma compreensão em diversas frentes da situação em questão. Contudo, como aponta 

Simon (2012), os debates levados dentro da Liga das Nações sobre produção alimentícia 

tinham como ponto de partida a questão comercial, por exemplo, de gestão dos preços 

das commodities e das barreiras tarifárias. Ou seja, a questão da produção e distribuição 

de alimentos com foco em combate à mal nutrição era debatido de forma insipiente.  

Entretanto, após a crise de 1929, houve certo consenso de que haveria uma busca 

conjunta entre melhorar a saúde humana através da alimentação e a expansão da 

agricultura. Este “casamento” entre alimentação e saúde poderia transbordar agricultura 

em indústria, na tentativa de retomar a economia mundial. Sobre isso: 

Este casamento representa, provavelmente, as premissas 

da história da moderna segurança alimentar, nascida da 

dificuldade e das relações desiguais entre saúde e 

agricultura, onde o primeiro, provavelmente, não teve a 

sensação de liderar a história e ficou ainda mais frustrado 

com a chegada no grupo de outros especialistas, como os 

economistas, para citar um exemplo (SIMON, 2012, p. 

11)27. 

A questão acerca da SAN é colocada de lado com a eclosão da II Guerra Mundial 

Com o potencial do conflito em “alargar” os fronts de batalha ao redor do mundo, 

causando grande destruição, bem como, redirecionamento de recursos. Neste sentido, os 

Estados em conflito priorizaram a manutenção de estoque de alimentos no intuito de 

garantir que a população não passe fome, tendo em vista a guerra. Ou seja, qualquer 

debate acerca de SAN foi suspenso pela duração da guerra, e os países preferiram o 

abastecimento interno.  

Em relação à fome no mundo, a II Guerra Mundial gerou impactos negativos no 

mundo. Hassel e Roser (2013) apontam que, na década de 1940, morreram 18.603.700 

pessoas em decorrência da falta de alimentos. Um destaque desta época foi a grande fome 

de Bengala, ex-colônia britânica, atualmente território dividido entre Índia e Paquistão. 

Como efeito da guerra, o fornecimento de arroz à Bengala foi interrompido e o governo 

 
27 Tradução Própria. Original: This marriage represents probably the premises of the story of modern food 

security born from the difficult and unequal relations between health and agriculture where the former did 

likely not get the feeling of leading the story and was probably even more frustrated by the arrival in the 

gang of other parties such as economists to cite only one group. 
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britânico se recusou a socorrer a população em ordem para manter os esforços de guerra. 

Como resultado, cerca de 3 milhões de pessoas morreram na região (Uchôa, 2019).  

Destaca-se aqui a Conferência de Hot Springs, datada de 1943 como um marco 

no debate sobre a fome no mundo. Dente as várias discussões ali feitas, a principal, 

segundo Silva (2014), foi a criação da Food and Agriculture Organization (FAO), 

concretizada em 1945. Esta organização ficou responsável de concertar e criar estratégias 

de combate à fome e à insegurança alimentar a nível global.   

 Importante destacar que, neste momento, segundo Simon (2012), a FAO já 

iniciara uma discussão bem ampla acerca das causas e consequências da insegurança 

alimentar no mundo. Por ampla, entende-se, também, o envolvimento de diversas 

organizações especializadas da ONU. Por exemplo, em 1963, foi criado o Codex 

Alimentarius Comission, em uma parceria da FAO com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que é responsável por implementar padrões internacionais de alimentação.   

 Silva afirma que:  

Como resultado, surgiram ao longo dos anos diversas 

organizações multilaterais e acordos internacionais que 

abordavam temas como comércio internacional, 

desenvolvimento da agricultura, ajuda humanitária, entre 

outros. Esse processo ampliou bastante as dimensões do 

debate, o que auxiliou a entender a problemática da fome 

como algo complexo e de causação múltipla. (2014, p. 9) 

 Entretanto, a Guerra Fria se acentuava de forma intensa. Neste momento, podemos 

destacar conflitos armados no leste asiático e na África que, não apenas causam muitas 

mortes, como também causam danos à consecução de Direitos Humanos da população 

sobrevivente. Destaca-se que o conflito leste-oeste, EUA e URSS disputavam espaços de 

influência em todo o globo. Ainda que se tivesse movimentos como o dos não alinhados 

(nem com os EUA e nem URSS), a disputa se dava ou de forma direta, com presença 

militar, ou de forma indireta, via tentativas de desestabilização interna nos países. E, em 

alguns casos, usando do fluxo de alimentos como via de garantir o posicionamento 

geopolítico. Ou seja, a SAN no mundo passa a ser utilizado como forma de influenciar os 

países em seu alinhamento. 

 No ano de 1961, o presidente dos EUA Eisenhower (1953-1961) pediu para que 

fosse criado um experimento de se utilizar o sistema ONU para distribuição de alimentos. 

Deste experimento, surge o Programa Mundial de Alimentos (PMA) (PMA, 2021). A 
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partir de 1963, o primeiro projeto do PMA é aplicado, no Togo. A atuação do Programa 

tem como foco na ajuda em situações de emergência, bem como na reabilitação de países 

em necessidade extrema (Idem). Em 1965, o PMA já é um programa pleno da ONU, e 

deve oferecer alimentos de forma multilateral (idem).  

Em 1974, ocorre, em Roma, a I Conferência Mundial de Alimentação das Nações 

Unidas. Este é um marco importante, pois, é nela que se cria a concepção de que os 

estoques alimentícios estão muito baixos, o que estaria ameaçando a SAN em todo 

mundo. Este argumento era reforçado pelo baixo estoque por parte dos países produtores, 

aliado à quebra de safras, conforme afirma Silva (2014). 

Essa Conferência marca o discurso ligado à indústria química e ao setor 

agropecuário, que propunha o incremento agrícola através de avanços tecnológicos. A 

esse movimento, denominou-se “Revolução Verde”. Com a baixa nos estoques 

alimentícios dos países produtores, os setores supracitados afirmaram que a fome no 

mundo deveria ser combatida com o incremento da produção agrícola, tendo insumos 

químicos e máquinas mais modernas como potencializadores (Maluf et al, 2017;  Silva 

2014). 

Entretanto, não demorou muito para esse discurso cair por terra. Ora, se a fome 

estava sendo combatida com o aumento da produtividade de alimentos, como então se 

justificava o não decréscimo de pessoas passando fome no mundo? A busca pela resposta 

por este dilema fez com que a análise fosse deslocada para o âmbito sociológico. Isto por 

conta que a produção alimentícia é o suficiente para alimentar a população mundial, fato 

apontado pela OCDE, em parceria com a FAO e a UNCDF em relatório publicado em 

2016 (OCDE et al, 2016), entretanto, no mesmo documento, atestam que mais de 800 

milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional.  

Assim, o conceito que a FAO passa a aplicar para insegurança alimentar de que 

“é uma consequência da não-realização do direito à alimentação” (PINTO, 2013, p. 6). 

Dessa forma,  

“[...]Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, 

acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para 

satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de 

levarem uma vida activa (sic) e sã.” (FAO, 1996, n/p) 

Faz-se mister destacar que, globalmente, mais especificamente pela FAO, a fome 

deixa de ser compreendida apenas como um fenômeno ligado à baixa produtividade de 
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alimentos para um fenômeno relativo ao acesso aos alimentos. Deve-se destacar, aqui, 

entretanto, que a insegurança alimentar e a fome, mesmo aparentando ser fenômenos 

distintos, são bastante similares, como afirma Josué de Castro em “Geografia da Fome”. 

A fome como inanição e a fome como sendo insuficiência de acesso a alimentos são 

descritos como parte de um espectro amplo de fome, segundo o autor pernambucano. A 

título de praticidade, é mister destacar que, neste trabalho, será utilizado o conceito de 

SAN e sua contraparte.  

Em 1996, a FAO publica a Declaração de Roma sobre SAN, em que, dentre os 

diversos fatores destaca o acesso à terra. Terras acessíveis a pequenos e médios 

agricultores auxiliam na diversidade da produção e no maior acesso de determinadas 

localidades ao gênero alimentício, afirma a Organização. Logo, em áreas onde há maior 

concentração de terras para produtos específicos, há maior possibilidade de que o acesso 

a alimentos para uma população mais ampla seja reduzido. Outro fator bem destacado na 

declaração é o acesso a tecnologias de produção, bem como de boas sementes. Por fim, 

quando fala de questão social relativa à mitigação da insegurança alimentar, esclarece que 

é papel da Comunidade Internacional apoiar a formação de políticas públicas nacionais, 

seja através de cooperação técnica ou financeira (FAO, 1996). 

Interessante ressaltar também o que alertou o Eduardo Galeano (2019) sobre a 

diversidade de culturas agrícolas. Para ele, ao analisar especificamente o caso da América 

Latina, verifica-se a presença do que ele chamou de “rotina da desgraça”: a monocultura. 

Quando um país dedica a sua produção agrícola a níveis que se aproximam de 

monocultura, ficam sujeitos ao cenário internacional para alimentar sua própria 

população. Sobre isso, afirma ele: 

A diversidade (...) liberta. A independência se restringe ao hino e à bandeira se 

não se fundamenta na soberania alimentar. Tão só a diversidade produtiva pode 

nos defender dos mortíferos golpes da cotação internacional que oferece pão 

para hoje e fome para amanhã. A autodeterminação começa pela boca. 

(GALEANO, 2019, p.7). 

 Em 2008, ocorre uma virada. O PMA muda sua estratégia global para combate à 

fome e à Insegurança Alimentar e Nutricional. A estratégia do órgão, válida para o 

período de 2008-2013 (PMA, 2008), estabelece que a organização passará a atuar como 

uma agência de assistência alimentar, e não mais de ajuda alimentar. Segundo a estratégia: 

O plano estratégico (2008-2013) marca uma mudança histórica do PMA como 

uma agência de ajuda alimentar para uma agência de assistência alimentar, 

com ferramentas mais robustas e nuançadas para responder à necessidades 
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alimentares críticas. Seu objetivo é reduzir a dependência e apoiar esforços 

governamentais e globais para garantir soluções de longo prazo para o desafio 

da fome. (PMA, 2008, p. 3)28 

 Neste sentido, o PMA passa a colocar seus esforços no sentido não de doação 

ostensiva de alimentos, mas na assistência no combate à Insegurança Alimentar e 

Nutricional. Neste sentido, o Programa passa a direcionar esforços no auxílio de 

construção de capacidades e programas multifacetados que garantam a execução deste 

objetivo. Os esforços de combate à fome, de uma forma geral, tiveram como resultado o 

prêmio Nobel da Paz concedido ao PMA no ano de 2020, num momento mundial 

complexo (pandemia global com crescimento da insegurança alimentar e nutricional, 

além de ataques, por parte de alguns países, ao multilateralismo), que reforça a 

importância da agenda do Programa para o mundo.  

 O momento atual (2021) é marcado pela Pandemia de COVID-19 e este fato 

também causa impactos na questão de SAN em todo o mundo. Em relatório lançado pela 

FAO, FIDA, UNICEF, PMA e OMS (2021), estima-se que 10% da população enfrentou 

alguma situação de fome entre 2020 e 2021, fato este agravado pela pandemia (ainda que 

as agências não consigam estimar, em números, o impacto da pandemia na fome global). 

Estes números, segundo o relatório, coloca os esforços pelo cumprimento da meta de 

acabar com a fome em 2030 mais difícil.  

 Em questão de números, 2,3 milhões de pessoas no mundo enfrentam, em algum 

grau, insegurança alimentar e nutricional (FAO et al, 2021), e o aumento deste número, 

em um ano (2020-2021), equivaleu ao aumento dos últimos cinco (2015-2020) somados. 

Também, há o marcador de gênero (para cada 10 homens em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, havia 11 mulheres) e de idade (149 milhões de crianças com 

menos de 5 anos estão nesta estatística) (idem). 

 Reconhece-se a complexidade de determinantes que desembocam na questão da 

insegurança alimentar e nutricional no mundo. Como soluções, as agências propuseram: 

1) integração de políticas humanitárias, de desenvolvimento e consolidação da paz em 

zonas de conflito; 2) aumento de resiliência da agricultura contra mudanças climáticas; 

3) reforço aos mais vulneráveis durante crises econômicas; 4) intervenção na cadeia 

 
28 Tradução própria. Original: “The Strategic Plan (2008–2013) marks a historical shift from WFP as a food 

aid agency to WFP as a food assistance agency, with a more nuanced and robust set of tools to respond to 

critical hunger needs. Its overarching goal is to reduce dependency and to support governmental and global 

efforts to ensure long term solutions to the hunger challenge.” 



95 

 

produtiva para o barateamento dos alimentos mais nutritivos; 5) combate à pobreza e à 

desigualdade; 6) fortalecimento de ambientes alimentares que mudem o comportamento 

do consumidor (como a redução de alimentos ultraprocessados, por exemplo) (FAO et al, 

2021). 

Contudo, as sociedades são deveras complexas. A abordagem desta dissertação 

busca compreender o combate à Insegurança alimentar numa frente bem específica: a de 

jovens e adolescentes em idade escolar (geralmente, entre 6 e 18 anos de idade). Logo, 

antes de ser feita a análise mais profunda do PRONAE, cabe falar da importância da 

alimentação escolar e do PNAE, que inspirou a política pública de Moçambique.  

 

4.2. A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA PARA O COMBATE À 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: O PNAE. 

Parte importante deste trabalho é compreender qual a importância da alimentação 

escolar. Desta forma, entendo como necessário estabelecer alguns pontos de partida para 

que haja a compreensão de que a alimentação escolar tem uma dupla função: o combate 

à fome entre crianças e adolescentes em idade escolar (entre 6 e 18 anos); e diminuição 

de evasão escolar. 

Importante frisar o espaço escolar como sendo uma área agregadora de uma 

comunidade. Belik e Souza (2009) nos lembra de que a escola é uma zona de 

convergência de comunidades, e que essa ocupa um papel central na vida cotidiana. Isto 

para além da educação, pois a integração dos grupos mais vulneráveis também ocorre na 

escola, seja pelo aprendizado, seja pela alimentação. E a maneira que um programa como 

o PNAE e o PRONAE é inserido, convida a comunidade, de uma forma geral, a integrar 

o espaço escolar e ajudar a compor processos de cidadania e, possivelmente, de 

empoderamento. Ou seja, educação, alimentação e fiscalização do andamento do projeto 

andam lado a lado e, para a plena efetivação, necessitam do envolvimento de todos da 

comunidade escolar.  

Em primeiro lugar, um dado mais específico. O pesquisador da Universidade da 

Califórnia Howard Taras (2005) realizou um estudo para analisar o impacto da 

alimentação no aprendizado das crianças através de testes cognitivos. Um dos testes mais 

conclusivos apresentado por ele aponta que crianças com deficiência aguda de ferro, a 
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ponto de causar anemia, tem desempenho acadêmico piorado em comparação às outras 

crianças.  

Howard Taras (2005) também analisa o impacto de as crianças e adolescentes em 

idade escolar consumirem café da manhã na escola. Ele afirma que “Os efeitos positivos 

a curto prazo do café da manhã sobre o desempenho escolar dos alunos são encontrados 

de forma quase consistente entre as populações gravemente desnutridas”29 (TARAS, 

2005, p.15). Uma conclusão que já é prenunciada no escrito, Taras (2005) afirma que 

oferecer café da manhã nas escolas afeta positivamente o desempenho acadêmico e 

cognitivo entre populações mais vulneráveis. 

Neste ponto, já é possível constatar uma obviedade. Criança e adolescente que 

bem se alimenta aprende melhor. Ter a percepção disto auxilia no processo de construção 

de uma política pública que perceba o quão conectado está uma educação de qualidade 

com alimentação de qualidade oferecida nas escolas.  

Gomes (2009) afirma, em mesmo sentido, que uma nutrição adequada tem 

impacto significativo no desempenho acadêmico e cognitivo. A autora cita que: “(...) 

crianças bem nutridas além de entrarem mais cedo na escola, e com isso ganharem mais 

tempo de aprendizado, essas (sic) têm um nível maior de produtividade de aprendizado a 

cada ano.” (GOMES, 2009, p. 86).   

Um adendo a ser colocado e que vai ser trabalhado mais adiante é que as políticas 

públicas de alimentação escolar estão vinculadas à qualidade da alimentação oferecida. 

Gomes (2009) afirma que a qualidade nutricional melhora o desempenho acadêmico do 

estudante. Ou seja, oferecer alimentação pura e simples, sem correlação com a qualidade 

do alimento ofertado, pode não ter o ganho relativo desejado enquanto desempenho 

escolar de uma forma geral.  

A implementação de uma política multidimensional de alimentação escolar 

também tem impactos socioeconômicos. Tendo o Brasil como ponto de partida, há de se 

observar alguns dados importantes. Em relatório referente à Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) realizado em 201330, o IBGE constatou que 22,6% dos 

lares brasileiros convivem, em algum grau, com insegurança alimentar. Isto significa, 

aproximadamente, 52 milhões de pessoas (IBGE, 2013, p. 33). Válido destacar que o 

 
29 Tradução própria. Original: “Positive short-term effects of eating breakfast on students’ school 

performance are almost consistently found among severely undernourished populations”. 
30 Aqui se utiliza o PNAD de 2013 pois foi o mais recente que deu o recorte específico de Segurança 

Alimentar e Nutricional.  



97 

 

relatório, que é bem complexo, destaca que, quando há uma pessoa com menos de 18 

anos no domicílio, a taxa de insegurança alimentar aumenta, levando-se em consideração 

lares sem pessoas abaixo da referida idade. No total, segundo o relatório, estaríamos 

falando de, aproximadamente, 18,5 milhões de pessoas com idade entre 0 e 17 anos. Em 

dado mais recente, Iodeta e Sanchez (2019) afirmam que, por cálculo apresentado pela 

fundação Abrinq, este número seja por volta de 9 milhões de crianças e adolescentes em 

condição de extrema pobreza. 

Estes números por si só já nos demonstram que o Brasil ainda tem um longo 

caminho pela frente no combate à insegurança alimentar. Ao situar a idade, vemos que 

há uma problemática relacionada, diretamente, com a idade escolar. Ou seja, o 

componente escola se torna um complementar (ou uma base) da alimentação destas 

crianças e adolescentes.  

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que, em 2019, por volta de 40 milhões 

de estudantes foram beneficiados pelo PNAE (BRASIL, 2020), o que mostra a amplitude 

deste programa. 

Nesse sentido, cabe destacar certos fatores que colocam o PNAE em grau de 

importância no Brasil. Diante um cenário com tantas crianças em condição de insegurança 

alimentar, é possível refletir sobre a seguinte afirmação: 

Num país onde a merenda escolar assume importância significativa e onde já 

foram constatados por alguns estudos que a proporção de crianças nas escolas 

públicas que chegam em jejum a sala de aula ou que tem na oportunidade da 

escola sua única refeição diária é significativa, torna-se pertinente o cálculo da 

possibilidade dessa criança ir à escola apenas por conta da alimentação escolar. 

(GOMES, 2009, p. 42) 

 

Ainda neste mesmo sentido: 

[...] a alimentação escolar tem função substitutiva de refeição do domicílio 

nitidamente maior, quando se consideram os escolares moradores das regiões 

menos desenvolvidas, enquanto, nas demais regiões, ela exerce um papel de 

suplementação. (STURION et al, 2005, pp. 8-9) 

Iodeta e Sanchez (2019), em reportagem à BBC Brasil, fizeram um levantamento 

deveras pertinente. Numa reportagem sobre o impacto das férias escolares nas famílias 

de baixa renda no Brasil, perceberam que as famílias adquiriram a seguinte preocupação: 

alimentar as crianças. Segundo as autoras, é algo cíclico que a alimentação nas casas 

piora, sempre em período de férias escolares. 

Isto evidencia uma correlação entre as famílias brasileiras mais necessitadas e a 

alimentação escolar. Ora, se a escola fornece comida para as crianças e adolescentes em 

idade escolar, os pais e/ou responsáveis têm uma preocupação a menos no momento de 
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equilibrar o orçamento doméstico. Isto pode, também, evidenciar a seguinte relação: as 

crianças merendam nos intervalos das aulas ou tem aulas nos intervalos das merendas? 

Desta forma, cabe explicar alguns pontos acerca do PNAE. Primeiramente, 

descreverei, aqui, um breve histórico do programa, pois a estrutura atual foi modificada 

em relação ao momento em que foi criado. O programa começou a ser pensado na década 

de 1940, quando é defendido um programa institucional de fornecimento de alimentos 

nas escolas. Contudo, por falta de orçamento, este programa começou a ser aplicado dez 

anos depois. A alimentação escolar estava contida numa grande gama de ações 

governamentais propostas para o combate à fome no Brasil, chamado Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição. O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

(2021) afirma, entretanto, que, deste plano, apenas o de alimentação escolar restou, com 

apoio do FISI (Fundo Internacional de Suporte à Infância, atual UNICEF). 

Belik e Souza (2009) chamam a atenção para o fato de que somente algumas 

escolas, em determinados dias, que recebiam o programa. Isso é reconhecido pelo próprio 

FNDE (2021), que traz o processo de construção. Em 1955, é criada a Comissão de 

Merenda Escolar, subordinada diretamente ao Ministério da Educação, que contava com 

apoio também do FISI. No ano seguinte, há um novo decreto federal que alterou o âmbito 

da Comissão para nível nacional. Em 1965, outra mudança. Passa a se chamar Campanha 

Nacional de Alimentação Escolar e busca recursos de cooperação internacional, como a 

Agência de Cooperação dos EUA (USAID), o PMA e a FAO para completar os objetivos 

estabelecidos. Nesse mesmo contexto, no ano de 1968, foi criado pelo governo o FNDE, 

cuja responsabilidade estabelecida foi a de execução das políticas educacionais do 

Ministério da Educação, aí incluso, a alimentação escolar. O Fundo é uma autarquia 

federal que atua em conjunto com os estados e municípios de todo o Brasil. 

As mudanças estabelecidas em 1976 e 1979 foram significativas para fortalecer a 

Comissão. O FNDE (2021) afirma que houve a inclusão da alimentação escolar em meio 

ao II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, bem como, nesse momento, foi 

transformado de Comissão para Programa. A partir desse momento, que se torna PNAE.  

Belik e Souza (2009) chamam a atenção para a cooperação internacional atinente 

ao processo de estabilização da alimentação escolar. Eles afirmam que o PNAE se 

encontrava vinculado à disponibilidade de alimentos de programas como o Public Law 

480, dos EUA, que consistia na compra de excedentes de produção agrícola interna e 

doação para países pobres. Ou seja, ainda que tivesse já adquirido um caráter nacional e 
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sua implementação ser relativamente constante, o PNAE era dependente de doação 

internacional para cumprir seus objetivos. 

O programa ganha novos aspectos nas décadas seguintes. A Constituição Federal, 

de 1988, estabelece, em seu capítulo III, a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil, que compreende a União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal. No artigo 211, estipula que a atuação dos Municípios se dá, 

prioritariamente, no ensino fundamental e educação infantil, enquanto os Estados e o 

Distrito Federal atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e médio. No artigo 208, 

estipula que o poder público tenha que fornecer alimentação a todos os educandos31. 

O reconhecimento constitucional possibilitou que o PNAE fosse mais 

aprofundado. Até então, a execução do programa se deu de forma centralizada. Segundo 

o FNDE (2021) isso significava que o órgão gestor do PNAE (no caso, o próprio FNDE) 

era responsável pelo gerenciamento dos cardápios, pelos processos licitatórios, pelo 

controle de qualidade e distribuição dos alimentos. A partir do ano de 1993, a gestão 

passou a ser operacionalizada de forma descentralizada, ou seja, o FNDE ficaria 

responsável pela gestão dos recursos financeiros e faria os repasses para as secretarias 

estaduais, distrital ou municipais, colocando estes como responsáveis pela oferta da 

alimentação escolar. Em 1994 essa descentralização era optativa (os entes escolheriam se 

queriam ou não a descentralização). A partir de 1998 passou a ser obrigatória, e, segundo 

o FNDE, a um custo de US$0,13 per capita, por dia. Em 1996, foi estabelecido os critérios 

para aquisição de alimentos: 

Esta portaria acentuou a importância da comercialização de alimentos 

produzidos na região para incentivar a produção local, além de recomendar a 

aquisição de produtos que estivessem em período de safra na região. Ademais, 

indicava-se a necessidade de evitar a compra de alimentos de empresas do setor 

de alimentação. (BELIK e SOUZA, 2009, p. 107) 

Outro fator foi a ampliação da fiscalização da aplicação dos recursos financeiros 

do PNAE. Em 1998, foi criado o Conselho de Alimentação Escolar. É um órgão 

deliberativo, fiscalizador e de assessoramento do Programa, segundo o FNDE (2021). É 

composto por membros da sociedade civil, pais, professores e representantes dos 

discentes e do poder executivo. 

A experiência brasileira também ganha apoio com a criação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal, de 2003. O estímulo pela compra de 

 
31 Na versão original, esse fornecimento de alimentação era restrito ao ensino fundamental. Em 2009, é 

alterado para todas as etapas da educação básica. 
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alimentos diretamente com os produtores de agricultura familiar auxilia, também, no 

estímulo da economia dos municípios, em especial dos menores. A gestão dos fundos do 

PAA, segundo Belik e Souza (2009) passa a ser facilitada, pois possibilita ao ente público 

realizar compras, no primeiro momento, de até R$5.000,00 sem licitação. Os autores 

afirmam que o processo licitatório brasileiro era um entrave na ligação entre estados e 

municípios com os pequenos agricultores (por conta da burocracia), e esse avanço foi 

deveras significativo, na avaliação deles. 

O PAA surge enquanto política pública dentro do escopo do programa federal 

“Fome Zero”, lançado ainda no ano de 2003. O “Fome Zero” era estruturado de acordo 

com base numa política intersetorial, buscando as causas estruturais da insegurança 

alimentar e nutricional, apontando, assim, quatro objetivos chave: 1) expansão do acesso 

à alimentação para população de baixa renta; 2) geração de renda; 3) fortalecimento da 

agricultura familiar; 4) incentivo à articulação, mobilização e controle social (PMA; 

FNDE, 2019). Além do PAA, integram o “Fome Zero” o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa Bolsa Família (idem). 

Os recursos do PAA são oriundos do Ministério da Cidadania e geridos pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). O Programa Bolsa Família ainda auxilia na 

composição do componente escolar, pois o repasse do auxílio diretamente à família que 

possuir como membros crianças ou adolescentes em idade escolar está vinculado à 

frequência mínima dos alunos em sala de aula (da carga horária mensal, 85% para a faixa 

etária entre 6 e 15 anos e 75% para as idades de 16 e 17 anos) (República Federativa do 

Brasil, 2018). 

Em 2006, o profissional de nutrição é incorporado ao PNAE (no caso, um por 

órgão executor). Em 2009, o acesso ao Programa é universalizado na educação básica, 

atingindo, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos (FNDE, 2021). Atualmente, o 

PNAE trabalha com valores distintos para cada etapa do processo educacional, sendo o 

valor mais alto de R$2,00 per capta por dia, para o Programa de Fomento do Ensino 

Integral, e o mais baixo de R$0,32 per capta por dia para Educação de Jovens e Adultos 

(FNDE, 2021).  

Em 2009, foi sancionada a Lei 11.947, que altera as Leis anteriores (10.880 de 

2004, 11.273 de 2006, 11.507 de 2007) e dispõe sobre a alimentação escolar. Esta é a Lei 

mais recente sobrea temática, mesmo ocorrendo resoluções e portarias diversas ao longo 

dos anos. A principal novidade que esta Lei traz para o programa é a instituição de 

percentual mínimo de compra realizada diretamente da agricultura familiar: 30%. Esta 
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compra pode ser feita sem licitação, desde que respeite as normas sanitárias vigentes. 

Caso contrário, o FNDE pode dispensar esse mínimo (República Federativa do Brasil, 

2009). Uma questão acrescida na Lei em questão pela Lei 12.982 de 2014 é o fato de que 

a criança que requerer nutrição especial individualizada será atendida com um cardápio 

específico que atenda suas necessidades (idem).  

O PNAE tem manual específico de boas práticas nas cozinhas, destinado à todas 

as pessoas que trabalharão diretamente com a cozinha (FNDE, 2013). Este manual foi 

desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a 

Universidade de São Paulo e deve guiar os profissionais de nutrição a elaborar manuais 

próprios para garantir a segurança dos alimentos e a manipulação de acordo com as regras 

vigentes de vigilância sanitária (idem). Desta forma, a elaboração de práticas de 

manipulação do alimento deve seguir, ao mesmo tempo, uma norma válida a nível 

nacional, mas aplicada a condições locais. Isso para garantir que a comida chegue na mesa 

da forma mais sadia possível e evite doenças transmitidas por alimentos (idem). Também, 

o FNDE elaborou modelos de cardápio para cada estágio de educação, levando em 

consideração as necessidades alimentares, bem como estimula que se incorpore aspectos 

locais na alimentação escolar (FNDE, 2021). Estes dois manuais devem guiar as equipes 

que trabalham nas escolas, e é de responsabilidade dos estados e municípios o treinamento 

e capacitação das equipes para o trato com a alimentação escolar. 

A responsabilidade por contratar as pessoas responsáveis por preparar e servir os 

alimentos, chamadas merendeiras (pelo fato de a maioria serem mulheres) é de 

responsabilidade do estado (em escolas estaduais) e municípios (escolas municipais). 

Estes, geralmente, contratam, via licitação pública, uma empresa que é responsável por 

contratar estas profissionais (geralmente em regime de Consolidação das Leis 

Trabalhistas) e de remunerá-las. Ou seja, a contratação das pessoas responsáveis pelo 

preparo do alimento é terceirizada.  

A pandemia de COVID-19 modificou o programa para atender as necessidades 

dos alunos dentro das próprias residências, tendo em vista que as atividades presenciais 

foram suspensas. A Lei 13.947, de 2020, estabelece que as escolas montem cestas básicas 

para as famílias dos alunos, de acordo com o cardápio e em consonância com o valor per 

capita destinado para cada criança ou adolescente. Esta autorização é em caráter especial 

e tem validade prevista para o ano de 2022 (República Federativa do brasil, 2020). Logo, 

os municípios, estados e Distrito Federal usarão da verba destinada para alimentação 

escolar para fornecer itens alimentícios para as famílias, e esta distribuição será 
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cumulativa com outros benefícios sociais. Caberá as escolas a orientação para as famílias 

em relação à conservação dos alimentos (principalmente em caso de alimentação 

especial) (idem).  

Assim, uma breve conclusão a que se pode chegar é que a alimentação escolar é 

uma política pública que atua em diversas frentes, não apenas em mitigar a insegurança 

alimentar entre crianças e adolescentes em idade escolar, como em potencializar o 

aprendizado possível que poderia ser prejudicado pela subnutrição, bem como auxiliar na 

economia local através da compra de alimentos oriundos da agricultura familiar. 

A construção de um amplo projeto de Cooperação Internacional implica, neste 

sentido, na “transferência” de uma experiência brasileira diretamente para o país africano. 

Convém apontar que a exportação da política pública segue os objetivos da COBRADI, 

que é adaptar à realidade do país receptor o programa a ser levado. Ao propor a criação 

do PRONAE, Moçambique busca reduzir a insegurança alimentar em seu território 

atingindo um público bem específico, e a experiência brasileira foi considerada a mais 

razoável para tal.   

Desta forma, busca-se compreender alguns aspectos relativos à insegurança 

alimentar do país alvo. Moçambique representa uma realidade diversa e diferenciada da 

brasileira, e a implementação do PRONAE lá tem que levar este fator em consideração, 

dentre diversos outros.  

 

4.3. A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONAE: O PROJETO PILOTO 

  

 Para este ponto, não serei repetitivo, e os dados citados no capítulo 2 serão apenas 

complementados aqui neste capítulo. Em relatório apresentado à FAO, Pinto (2011) 

considera que Moçambique é um país com debilidades. No ano de publicação (2011), ele 

afirma que o país possuía 55% de sua população vivendo na pobreza, bem como o país 

era dependente de ajuda internacional, mais em termos orçamentais que de alimentos. O 

mesmo relatório aponta que, dentre os grupos mais vulneráveis à insegurança alimentar 

e nutricional no país, encontram-se as crianças e os residentes da zona rural. 

 Antes de destacar as questões atinentes ao PRONAE com maior profundidade, 

válido ressaltar que a alimentação escolar não começa com o processo de cooperação com 

o Brasil, mas este processo auxilia a aprofundar a alimentação escolar por todo o território 
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moçambicano. Fret e Pinto (2015) apontam que Moçambique, desde o ano de 1977, já 

desenvolvia um projeto que visava atender a alimentação escolar como um projeto 

emergencial, dado as características políticas do momento moçambicano (guerra de 

independência seguido de guerra civil). Esta oferta de alimentação se dava apenas aos 

internatos, com três refeições diárias. Segundo os autores, esta oferta de alimentação 

reduziu o abandono escolar. Boa parte dos alimentos usados neste processo vinham de 

doação direta do PMA. 

 Com o fim da guerra civil, inicia-se um processo de estabilização política do país. 

Ainda que, neste momento seja pensado uma fase de reconstrução nacional e de 

contenção de desastres, o Estado começa a dar um foco maior na estruturação de 

capacidades nacionais, e educação se torna um dos focos. No período entre 1998 e 2008, 

segundo Fret e Pinto (2015), a alimentação escolar atingia cerca de 28 mil beneficiários. 

Neste período, os autores apontam que o governo moçambicano buscou ampliar a 

cobertura de oferta de alimentação escolar. Um dos objetivos seria aumentar a capacidade 

distributiva do país ao mesmo tempo que diminuía a necessidade de doação direta de 

alimentos do PMA. 

 A partir da mudança de atuação em 2008, o PMA reconhece a alimentação escolar 

como parte de uma rede de segurança em torno de momentos de crise32. O programa 

considera que a alimentação escolar se insere numa rede de combate à insegurança 

alimentar e nutricional agindo numa frente complementar à educacional (WFP, 2013). 

Ou seja, a estratégia de um programa de alimentação escolar está alinhada com o que foi 

afirmado neste capítulo: as crianças frequentam escolas para ter aulas e se alimentar de 

forma complementar e não excludente. Como estratégia final, “[...] atuar como 

investimentos em capital humano, economia local, redução da fome e em equidade33” 

(PMA, 2013, p. 7). 

 E é em parte da população em idade escolar que Moçambique foca para buscar a 

estruturação do PRONAE. Para tanto, cabe descrever um pouco sobre uma estrutura 

intermediária, o escritório do PMA em Brasília. O escritório foi aberto no ano de 2011, e 

recebeu o nome de Centro de Excelência Contra a Fome Brasil. O escritório com sede em 

Brasília, segundo o PMA (2021), tem como objetivo estabelecer uma ponte, fazendo uso 

 
32 Em perspectiva, esta política é lançada após a crise global de 2008. 
33 Tradução própria. Original: “act as investiments in human capital, local economies, hunger reduction 

and equity” 



104 

 

da cooperação sul-sul em busca de SAN. Para tanto, as experiências brasileiras são ponto 

de partida para compartilhamento com outros países em desenvolvimento. O fomento à 

cooperação, segundo o próprio órgão, ocupa espaço central na agenda, e está alinhado 

com os objetivos de desenvolvimento sustentável. 

 Como dito anteriormente, a estrutura da COBRADI está ligada, em grande parte, 

a uma busca do país receptor. Ou seja, o Brasil não oferece de forma direta programas, 

como um com base no PNAE, por exemplo, mas Moçambique que deve buscar o Brasil. 

O PMA, nesse caso, atuaria como um intermediário e auxiliador no projeto, bem como 

poderia aportar recursos financeiros nos projetos de cooperação internacional.  

 É importante fazer uma breve reflexão neste ponto. O estabelecimento de um 

processo de cooperação por parte do Brasil não acontece de forma espontânea ou 

desinteressada, mas com focos específicos. Mister destacar que o PRONAE ocorre de 

forma concomitante com outros projetos de cooperação, tanto em Moçambique quanto 

com países do chamado Sul Global. Se, ao analisar o PRONAE, os interesses brasileiros 

em prestar cooperação soem difusos, ao perceber em espaço mais amplo, se desenha o 

que o Brasil buscava.   

Dito isto, passarei a analisar como o programa aparece em alguns documentos 

oficiais, procedendo com o relatório externo apresentado ao PMA, e que foi o mesmo 

obtido em contato tanto com a ABC quanto com o PMA. 

 No ano de 2007, o governo moçambicano já busca o governo brasileiro para 

entender a estruturação e o funcionamento do PNAE. Isto estava de acordo com o 

entendimento entre o governo Lula e a FAO, assinado em 2005, que versava sobre a 

implementação do PNAE em Angola, Moçambique e Cabo Verde (Cardoso, 2007). A 

missão moçambicana foi guiada por técnicos da ABC, do Itamaraty e do FNDE, passando 

pelo fundo governamental, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), além de diálogos com conselhos de alimentação escolar em alguns estados 

do país (idem). Como resultado, alguns técnicos do FNDE foram deslocados para visitar 

Moçambique e entender a estrutura do sistema educacional do país africano. 

O ano de 2010 marca, então, outro momento da busca de Moçambique pela 

estruturação do PRONAE. O contexto de crise, antes descrito, alinhado ao PMA em 

buscar criar capacidade dos países em gerir seus próprios projetos levou a Moçambique 
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a buscar a ABC e o PMA para estruturar o PRONAE. Desta forma a busca pela 

cooperação: 

teve como objectivo apoiar a formulação de um programa de alimentação 

escolar sustentável baseado em compras locais, reforçar a construção de 

capacidades para a alimentação escolar a diferentes níveis e implementar 

projectos experimentais para testar diferentes modalidades de gestão da 

alimentação escolar. (FRET e PINTO, 2015, p. 15) 

 Neste ano, é assinado o acordo Tripartido, que envolve a ABC/FNDE (Brasil), o 

Ministério da Educação e Direitos Humanos de Moçambique (MINEDH) e o PMA. O 

acordo estabeleceu não apenas a dotação orçamentária que cabe a cada um dos três, como 

também qual o papel que cada órgão iria executar. Ao MINEDH coube a coordenação, 

implementação e avaliação do processo (o processo será mais detalhado ao longo do 

capítulo). À ABC, coube a execução de um papel mais administrativo, como a 

coordenação da aplicação do projeto e as questões burocráticas sobre a presença de 

funcionários cedidos pelo FNDE ao PRONAE. Ao FNDE, coube a assistência técnica, 

fornecendo servidores que ficariam lotados em Moçambique, sendo responsáveis pelo 

treinamento de pessoal e apoio na formulação do projeto piloto. 

 Já o PMA ganha um papel mais amplo que as instituições brasileiras. É o órgão 

que está trabalhando mais próximo do MINEDH, logo, atuando de forma mais direta na 

estruturação e aplicação do PRONAE. Coube ao PMA auxiliar no levantamento das 

escolas participantes, bem como fornecer apoio nas atividades realizadas e na confecção 

dos relatórios, além de suporte logístico. Fret e Pinto (2015) destacam que missões 

técnicas foram feitas pelo PMA com as seguintes finalidades: 1) consultoria financeira 

através de um especialista em alimentação escolar; 2) assistência técnica, com um 

funcionário lotado no MINEDH e financiado pelo PMA; 3) assistência nutricional, 

através da contratação de especialistas para avaliar os cardápios e treinar as equipes que 

prepararão os alimentos; 4) assistência técnica permanente em todas as atividades 

descritas no acordo. 

A ABC descreve pela primeira vez o Programa em 2010. No relatório com o título 

Relatório de Progresso BRA 04/044 (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ABC, 

2010), em que destaca as ações diversas de cooperação sul-sul, bem como os objetivos 

definidos para os anos conseguintes. Dentre estas ações, a Agência estabelece os países 

onde estas ações serão definidas. Na parte atinente à Moçambique, destacam o “Apoio ao 

Desenvolvimento de um Programa Nacional de Alimentação Escolar de Moçambique”. 
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No documento, é descrito que, o FNDE, via ABC, o Ministério da Educação de 

Moçambique e o PMA deveriam cooperar no auxílio da formação do PRONAE. 

 Em 17/06/2010, segundo o mesmo relatório, ocorreu a assinatura do ajuste 

complementar durante a V Comissão Mista Brasil-Moçambique (COMISTA). A 

expectativa inicial era de que o FNDE deveria alocar técnicos para a transferência de 

conhecimento e fornecimento de suporte para implementar um programa de alimentação 

escolar em Moçambique. Ao término do projeto inicial, esperava-se que fosse 

implementado o programa no plano diretor nos três níveis (governo central, provincial e 

distrital), e que os impactos na educação fossem gerados nos indicadores, como matrícula, 

reprovação, repetência, frequência, etc. 

 No Relatório produzido em 2013, que recebeu o título de “Relatório de Progresso 

BRA 04/04434 (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ABC, 2013), listam os 

mesmos parceiros, mas os valores estão mais bem definidos. Primeiramente, descreve 

que o objetivo é a transferência de tecnologia para o desenvolvimento do PRONAE em 

Moçambique. Como dito anteriormente, no capítulo 1, a COBRADI não envolve uma 

transferência direta de recursos financeiros do Brasil para o país alvo. Neste caso, o 

recurso alocado tinha como função o desenvolvimento da capacidade técnica da equipe 

que executaria o projeto, bem como a transferência de tecnologia e suporte da equipe do 

FNDE.  

 Neste caso, aponta o relatório de 2013, foram deslocados 10 profissionais 

brasileiros para fornecer tal suporte técnico. Como finalidade, o produto a ser entregue 

deveria ser: a) desenvolver a capacidade local no âmbito da alimentação escolar; b) 

elaboração de um plano diretor de alimentação escolar a nível nacional; c) elaboração dos 

projetos experimentais do PRONAE; d) implantação dos projetos (REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, ABC, 2013). A quantidade de funcionários do Ministério 

da Educação de Moçambique envolvidos eram 15, além dos funcionários das 12 escolas 

onde seriam implementados. O projeto teve custo total de US$1,704,455.00. A maior 

parte dos recursos aplicados seriam de origem do PMA (US$1,037,000.00), seguido da 

ABC (US$ 537,980.00) e do FNDE (US$61,400.00). Como contraparte, o MINEDH 

compareceu com US$68,075.00 (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ABC, 

2015). 

 
34 Os relatórios, mesmo produzidos em anos diferentes, levam títulos iguais.  
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 O PRONAE, em 2013, já era um projeto implementado, segundo o relatório. Neste 

caso, o Programa entrou em fase de implantação experimental nas 12 escolas escolhidas, 

distribuídas em regiões diversas de Moçambique. Para que entrasse nesta fase, teve que 

passar pela aprovação do Conselho dos Ministros de Estado moçambicano. O Brasil 

também buscou cooperar com outro projeto de cooperação: o Programa Cozinha Brasil-

Moçambique, que contou com o apoio do SESI. Como dificuldades, a ABC afirmou que 

encontrou obstáculos na contratação de especialistas para trabalharem em Moçambique. 

O PRONAE já constava na agenda de trabalhos de 2010, mas segundo o relatório de 2013, 

o início dos trabalhos só se deu em 2012 por conta da falta de pessoal. 

O relatório de avaliação externa foi elaborado por Fret e Pinto, no ano de 2015, a 

pedido do PMA e do MINEDH, e incluiu o período compreendido entre os anos de 2013 

e 2015. Foi aplicado, como dito anteriormente, em 12 escolas primárias nas províncias de 

Nampula, Tete, Manica e Gaza (tabela 3 e imagem 1). O relatório levou em conta 

metodologia diversa, que ia desde a análise documental ao trabalho de campo para 

conseguir avaliar como se deu essa fase de implementação do projeto piloto do PRONAE. 

Tabela 3: Tabela com as escolas selecionadas para o projeto piloto do PRONAE com o modelo de gestão 

aplicado. 

Província Distrito Escola Modelo de Gestão 

2013 2014 2015 

 

 

Nampula 

Ribáue Iapala  Distrito Escola 

Mossuril Muaualo  Distrito Distrito 

Muecate Muecate  Distrito Distrito 

Rapale Niapala  Distrito Escola 

 

Manica 

Machaze Fucuzane  Distrito Distrito 

Macossa Nhamagua  Distrito Escola 

 

Tete 

Changara Changara Sede  Distrito Distrito 

Cahora-Bassa Chinhanda  Distrito Escola 

 

 

Gaza 

 

Massingir 

3º Congresso Distrito Distrito Escola 

Thimhondzuene Distrito Distrito Distrito 

 

Manjacaze 

Chibonzane Distrito Distrito Escola 

Nhachengo Distrito Distrito Escola 

Fonte: Fret e Pinto, 2015, p. 21 

 Fret e Pinto (2015) afirmam que a produção do relatório enfrentou certas 

dificuldades, sendo a principal delas a falta de algumas diretrizes de avaliação de como 

se daria o programa em si, isto para a ponta final da aplicação do projeto piloto. Segundo 

os autores dos relatórios, “(...) a não existência de qualquer nota conceptual ou documento 

específico do projecto piloto (objecto da avaliação), incluindo objetivos, metas ou 



108 

 

indicadores específicos para a fase experimental, limitaram a percepção sobre o real 

alcance dos resultados” (FRET e PINTO, 2015, p.12). 

Imagem 1: Mapa de Moçambique com destaque às províncias onde estão localizadas as escolas 

selecionadas para o projeto piloto do PRONAE com as bordas em vermelho. 

 

Fonte: Produção Própria. Mapa: http://www.africa-turismo.com/mapas/mocambique.htm. Localidades: 

Fret e Pinto (2015) 

Outra questão apontada foi o fato de gestão do PRONAE ser diferente do PNAE 

na parte administrativa. No caso do programa brasileiro, o responsável pela compra dos 

alimentos e aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar fica sob encargo do 

ente federativo responsável por aquela escola. No caso moçambicano, pretendeu-se 

instalar um modelo de gestão descentralizada, em que a escola ficaria responsável pela 

compra de alimentos, recebendo a verba de forma direta do Ministério da Educação e 

procedendo com a compra e gestão de estoque dos alimentos. Ou seja, o processo de 

compra pública seria executado de forma direta pela escola.  

Contudo, nos primeiros anos de aplicação se procederia com uma espécie de 

transição. Ou seja, as províncias procederiam com a compra pública enquanto as escolas 

estavam sendo preparadas para assumir tal encargo. Isso, segundo o relatório, por conta 
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de o WFP não confiar plenamente na capacidade administrativa das escolas para fazer as 

gerências dos recursos a serem aplicados, mesmo quando as escolas já estavam, 

parcialmente, prontas. Outra dificuldade apontada neste processo inicial foi que nenhuma 

das escolas que receberam o projeto aplicaram o ciclo completo (um ano letivo 

fornecendo alimentação escolar), mesmo o período de análise levando em conta três anos 

de aplicação (2013, 2014, 2015). 

Desta forma, o modelo de gestão foi sendo alterado, aparentemente, de forma 

processual. Ou seja, à medida que o programa se aprofundava, a gestão alterava-se. A 

questão da gestão descentralizada foi testada na prática e de forma paulatina. Das 12 

escolas, apenas 4 tiveram o PRONAE implementado no ano de 2013. No ano de 2014, 

todas já possuíam o Programa. Em 2015, 7 escolas já eram responsáveis pela gestão. Isto 

se deu, segundo os autores do relatório, pelo fato de que estava ocorrendo uma gestão 

comparada para tentar compreender qual o melhor caminho para a aplicação do programa 

moçambicano. Isto dito, já é uma diferença significativa do PNAE, mas que gera 

percalços burocráticos.  

A gestão é destacada no ponto 4.2 do relatório. A nível do MINEDH, há uma 

diretoria específica para lidar diretamente com o PRONAE, seu projeto piloto, recursos e 

fiscalização do andamento do projeto. Fret e Pinto (2015) apontam o excesso de 

burocracia travando o corpo técnico do Ministério na execução do PRONAE na primeira 

instância. Como exemplo, eles apontam para o fato de que a verba destinada para as 

escolas dependia da contagem de alunos com boa frequência do ano anterior. Isso fez 

com que houvesse atraso na verba de pelo menos 5 meses. Entretanto, os autores afirmam 

que houve boa preparação dos funcionários das escolas no lidar com o PRONAE em si, 

mesmo tecendo críticas aos manuais de gestão. 

A nível distrital, o modelo de gestão, como dito, foi transitório, pois o objetivo era 

de que a gestão fosse, integralmente, feita pela escola.  Enquanto funcionava no distrito, 

foram formadas equipes para lidar com o PRONAE, mas nenhum funcionário foi 

contratado. Ou seja, as funções foram acumuladas pelos funcionários moçambicanos (a 

depender do nível de atuação, seja nacional, seja distrital ou a nível de escola). Os autores 

do relatório apontam que as equipes que mais se empenharam entregaram os melhores 

resultados. Como críticas, apontam que, como os papéis dos funcionários não estavam 

completamente claros, a gestão ficou mais confusa. Curiosamente, os autores do relatório 

apontaram que, em alguns distritos, houve resistência e obstáculos para passar para a 
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gestão escolar, sendo estes gerados pela própria equipe distrital. Se torna curioso neste 

ponto pois, como se trata de um projeto piloto, aplicado de forma diferenciada do PNAE, 

manter as duas formas de gestão possibilitaria uma forma de comparação entre os 

modelos, possibilitando uma escolha objetiva da melhor forma ao final do projeto piloto.. 

A nível escolar, a forma de gestão era mais focada na equipe dos próprias colégios. 

Como era ainda fase de projeto piloto, não foi estabelecida uma equipe específica para 

lidar com o PRONAE. A comunidade escolar também compõe a equipe gestora da 

aplicação do programa, quando compreende a administração a este nível. Fret e Pinto 

(2015) apontam que o gestor, geralmente, é um dos professores da escola (mas mantendo 

as aulas regulares). Contudo, a gestão é acompanhada pela direção e pela comunidade 

escolar. Como a implementação das escolas foi na fase final do projeto piloto, os gestores 

do PRONAE nas escolas ainda estavam aprendendo a lidar com as responsabilidades 

atinentes ao programa. Relembrando, que, dentre estas responsabilidades, encontra-se a 

gestão de recursos e a realização de compras públicas. 

Outra questão apontada pelos autores do relatório foi o sistema bancário. Para 

ocorrer a gestão financeira, as escolas abriram contas em bancos, e os gestores do 

PRONAE necessitariam fazer as movimentações nas contas abertas em nome das escolas. 

Como alguns bancos usam folhas de cheque avulso, impossibilitou o uso dessa forma de 

pagamento, pois dificultava a fiscalização governamental, tendo em vista que, segundo 

os autores, cheques avulsos não geram canhotos. Estes tinham como intuito gerar um 

documento extra para fins de fiscalização. Por fim, ao envolver a comunidade escolar, os 

gestores escolares se viam pressionados pelas famílias locais, tendo em vista os recursos 

administrados para compras. Nos distritos, esse problema já havia sido sanado pela 

habituação em lidar com a legislação moçambicana, contudo nas escolas ainda era uma 

novidade e representava um entrave para que funcionários da escola assumissem o papel 

de gestores.  

Na seção 3.3 do relatório de avaliação, é descrito o desenho do PRONAE. Neste 

ponto é reforçado que o objetivo principal do Programa é colocar em condições de SAN 

as crianças em idade escolar, com foco nas que frequentam o ensino primário (1º ao 7º 

ano), notadamente, entre as idades 6 a 12 anos. A execução deve ser intersetorial, levando 

em conta que as escolas estão inseridas em comunidades e qual impacto que o PRONAE 

pode causar nestas localidades como um todo. Portanto, deve ter participação 

comunitária, compra local de alimentos, além da descentralização do programa como um 
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todo (colocando sob a responsabilidade da escola a gestão dos recursos a serem 

aplicados). Reforçando, a expectativa dos gestores do PRONAE é de que, para além de 

questões alimentares, o programa represente, também, impacto na educação nas séries 

que têm foco, como melhora nos índices de abandono, insucesso escolar e a melhoria na 

frequência dos alunos. 

Para tanto, as principais atividades do programa deveriam se estruturar em 3 

pilares: 1) a melhoria do estado nutricional e de saúde dos alunos; 2) educação alimentar 

e nutricional nas escolas; 3) desenvolvimento de habilidades de produção agropecuárias. 

Estes três pilares consistem em oferecer alimentação balanceada para os alunos, bem 

como educá-los sobre uma educação alimentar adequada e aplicar isto na produção de 

hortas escolares e assimilar esta produção na alimentação. Contudo, Fret e Pinto (2015) 

alertam que o projeto prevê o uso de alimentos processados em caso de a escola não dispor 

de estrutura adequada para fornecer alimentos de acordo com as diretrizes do PRONAE. 

E aí que reside um dos primeiros fatores em relação ao preparo dos alimentos. O 

programa pressupõe que a alimentação deverá ser servida quente, no referido horário da 

refeição, durante todo o ano letivo, cuja duração é de 190 dias em Moçambique. Para 

tanto, as escolas assumem a responsabilidade pelo preparo, estoque de alimentos e 

armazenagem de lenha para o preparo dos alimentos. Ou seja, as escolas deveriam 

construir estruturas adequadas para que fossem fornecidos alimentos de acordo com as 

diretrizes do PRONAE (claramente, lembrando da exceção). O custo per capita por dia 

seria de 6,50 meticais (equivalente a US$0,2135). 

Outro ponto que merece destaque é a maneira como o PRONAE vai ser gerido 

internamente pelo governo central de Moçambique. A título de comparação, o PNAE é 

gerido, centralmente, através de uma autarquia, e os estados e municípios fazem a gestão 

dos recursos, sob fiscalização dos órgãos competentes e, na ponta final, conselhos 

formados para este fim.  

No caso moçambicano, o PRONAE estaria ligado diretamente ao MINEDH por 

meio de uma diretoria específica, a Direcção de Nutrição e Saúde Escolar. Se fosse na 

estrutura antiga, seria um programa transversal. A mudança foi algo que Fret e Pinto 

(2015) consideraram positiva. Esta diretoria possui cinco técnicos, um deles nutricionista. 

 
35 Cotação coletada em relatório do Banco de Moçambique (2013), cuja taxa de câmbio era de US$1,00 

equivalente a MZ$ 30,07. 
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E se tornou responsável pela fiscalização e monitoria da aplicação dos recursos 

financeiros, acompanhamento e assistência técnica em todos os níveis de aplicação do 

PRONAE. 

A nível provincial, foi criada a Diretoria Provincial de Educação e 

Desenvolvimento Humano, que no projeto piloto, teve mais função consultiva. A nível 

distrital, o acompanhamento e execução do PRONAE ficou sob encargo da Secretaria 

Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia. A nível de gestão: 

Em 2013 os Governos Provinciais foram dotados de maior autonomia 

administrativa, podendo agora elaborar e executar planos e orçamentos dos 

diferentes serviços distritais, bem como gerir recursos humanos, materiais e 

financeiros desses serviços. (FRET e PINTO, 2015, p. 22) 

Contudo, por conta de o programa ser aplicado ainda em construção, as 

responsabilidades nos primeiros papéis soavam contraditórios, segundo os autores do 

relatório. Desta forma, a gestão fica confusa e a condução se torna dificultada. Também, 

a Direcção de Nutrição e Saúde Escolar não possuía autonomia, tal qual o FNDE. Isto 

condiciona a execução do programa à burocracia estatal. Como exemplo, Fret e Pinto 

(2015) citam que os recursos ficaram por três meses sem ser aplicados em 2014 por falta 

de uma assinatura no memorando de entendimento entre o PMA e o governo 

moçambicano. 

Essa pesada burocracia é alvo de duras críticas dos autores do relatório. Para eles, 

a constante necessidade de uma orientação da Direccção acaba por engessar a 

operacionalização junto às escolas e distritos. Já a Direccção depende, para tomar 

determinadas decisões, de uma instrução hierárquica (como por exemplo, a liberação de 

recursos). Outra questão burocrática, segundo os autores, é a baixa capacidade da equipe 

técnica em lidar de forma específica com a alimentação escolar, mesmo sendo 

funcionários públicos experimentados. Neste caso, “[...] estão, portanto, ainda a vivenciar 

um processo de aprendizagem colectivo, por tentativa e erro, que é normal nesta fase 

experimental de implementação do programa.” (FRET e PINTO, 2015, p. 24). Isto acaba 

por atrapalhar, também, na distribuição interna de tarefas claras e objetivas para os 

funcionários. 

O PRONAE é um programa intersetorial e multifocal. Ainda que tenha foco em 

alimentação e educação, ele atinge os níveis diversos das comunidades onde as escolas 

estão inseridas de diversas formas. A nível de aplicação, este caráter intersetorial também 

gera um fluxo de informações entre os diversos setores do governo para que as decisões 
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não sejam tomadas de maneira única pelo setor responsável sem o respaldo de outras 

áreas de impacto. Neste sentido, há uma necessidade de formar um fluxo de comunicação 

constante. Inclusive pelo fato de o momento analisado ser o projeto piloto, quanto melhor 

a comunicação, mais veloz será a correção de problemas que podem decorrer deste ponto.  

Para a estruturação do PRONAE, como dito anteriormente, foi necessária a 

aprovação no Conselho de Ministros de Moçambique. A acrescentar, a estruturação do 

programa também foi intersetorial, levando em consideração ponderações de diversos 

ministérios. Isto foi feito no ano de 2012, em que os diversos áreas do governo 

moçambicano compuseram um grupo multissetorial. Fret e Pinto (2015) apontam que, na 

concepção do PRONAE, 15 ministérios participaram deste grupo (mas não identificam 

quais). Este grupo passou a compor o Conselho Técnico de Alimentação Escolar, que 

conta, também, com membros da sociedade civil. Contudo, no projeto piloto, não foi 

constituído nenhum grupo com formação similar e com as mesmas atribuições a nível 

distrital. 

O processo do PRONAE também envolve estabelecer, dentro da estrutura de 

Estado qual espaço ocupa. No projeto piloto, não houve um enquadramento legal 

específico do PRONAE. As compras públicas para a execução do programa foram 

regulamentadas via decreto em 2013. Contudo, ainda não ocupa espaço política pública. 

Quanto à execução orçamentária, na fase piloto, não havia uma dotação específica para o 

programa, dependendo mais dos valores estabelecidos no acordo com a ABC e WFP. Fret 

e Pinto (2015) ressaltam que há a necessidade de se estabelecer um marco legal e uma 

dotação orçamentária específica para a proteção do programa ao longo dos anos. Ou seja, 

o PRONAE necessita, após a fase piloto, estar descrito como uma política de Estado, 

garantindo, assim, sua continuidade e permanência. Estes dois marcos (legal e 

orçamentário) darão solidez suficiente para que não seja revogado em situações adversas, 

como crises.  

O processo de prestação de contas atende às questões burocráticas do Estado de 

Moçambique. Os autores do relatório listaram 15 passos para que haja prestação de contas 

dos gastos do PRONAE. Em se levando em consideração o dito anteriormente, de que o 

processo de compras públicas era novidade para parte dos gestores das escolas, o processo 

se tornava profundamente confuso para os funcionários escolares, dado a quantidade de 

passos a serem executados. No caso da gestão distrital, os funcionários públicos já eram 

mais habituados ao processo, o que não gerou muita dificuldade. 
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O processo de monitoria e avaliação do PRONAE foi concebido em duas etapas 

específicas. O primeiro é a nível processual, que se destina a monitorar os processos de 

compra, armazenamento e estocagem de produtos, além das dinâmicas de execução. O 

segundo seria a avaliação de impacto, que consiste na avaliação das mudanças produzidas 

pela aplicação do Programa. Como no ano em análise ainda estava a ser aplicado o projeto 

piloto, não se possuía indicadores específicos para a segunda etapa. 

A avaliação foi conduzida de forma desigual em todos os níveis, segundo os 

autores. No MINEDH, as visitas de monitoramento eram feitas mais em caráter 

emergencial, ou seja, não havia um acompanhamento regular do andamento do programa 

nas escolas. Os técnicos do Ministério somente iam quando eram solicitados, seja pelas 

escolas, seja pelos distritos.  

Já os distritos e províncias faziam acompanhamento mais próximo à aplicação do 

PRONAE. Contudo, Fret e Pinto (2015) apontam que os relatórios eram mais de análise 

administrativa. Ou seja, muito descritivos e poucas soluções apontadas. As visitas tinham 

por dificuldade o fato de não ser dado ajuda de custo aos funcionários, além de não ter 

tido capacitação adequada para lidar com alimentação escolar. A esse ponto, então, se 

somava o pouco conhecimento em lidar com a questão (lembrando que estes funcionários 

estavam acumulando funções) com o desestímulo em se deslocar para trabalhar e arcar 

com os próprios custos.  

O PMA também fazia visitas de monitoria às escolas. O órgão vistoriava as 

escolas e, também, fazia relatórios de melhoramentos, bem como monitorava outras 

escolas para que o PROANE fosse aplicado quando saísse do projeto piloto. Contudo, o 

diálogo com o MINEDH era complicado, pois os relatórios do Ministério ou eram 

confusos ou inexistentes. Não foi elaborado um relatório anual, que poderia revisar as 

ações e tentar diminuir os equívocos da aplicação. 

Já a ABC fez algumas visitas à Moçambique, com o intuito de aferir o grau de 

execução das atividades do projeto piloto. Contudo, os técnicos da ABC restringiram suas 

recomendações à situações administrativas e processuais, deixando as recomendações 

técnicas para as visitas realizadas ao longo do período do relatório. Os autores do relatório 

afirmam que a ABC   

[...] reconheceu que o tempo de permanência das consultoras brasileiras não 

foi suficiente, para além de que a jovem idade e inexperiência internacional 

poder ter comprometido a eficácia do trabalho desempenhado, designadamente 
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ao nível das formações realizadas. Esta opinião foi também partilhada pelos 

técnicos do MINEDH relativamente à assistência técnica proporcionada pela 

ABC. (FRET e PINTO, 2015, p. 37) 

Por fim, na questão de monitoramento e avaliação, os autores apontam que não 

existe uma sistematização dentro do MINEDH para este fim. Dentro deste Ministério, 4 

funcionários eram responsáveis pelo acompanhamento da execução do PRONAE, além 

da assistência fornecida pelo FNDE e PMA. Essa falta de sistematização pode ser uma 

falha do processo de implementação do PRONAE enquanto projeto piloto, e algo que 

deveria ser levado em consideração no momento da estruturação. Entretanto, o relatório 

não aborda este ponto específico que seria de grande relevância para compreender o 

porquê da inexistência deste mecanismo. 

Para que a operacionalização do PRONAE fosse funcional, várias frentes 

deveriam convergir. O fornecimento da alimentação associada ao processo educativo 

seria o fim, mas a construção perpassa desde a compra pública até o ato de cozinhar estes 

alimentos (lembrando que a estrutura do projeto demandava, necessariamente, que estes 

alimentos fossem servidos quentes). 

Não me aterei como se dá o processo de compra pública em Moçambique, mas 

reforço que, como tal, é bastante criterioso e leva em consideração diversas etapas para 

evitar eventuais desvios e garantir que seja feita a compra dos melhores produtos a preços 

mais baixos. Como já debatido na questão da gestão, a grande dificuldade da compra se 

estabeleceu quando as escolas passaram a ser gestoras do PRONAE, já que a compra seria 

efetuada por uma instituição que não era responsável por fazer compras públicas. Um dos 

resultados deste fato foi a tentativa de cumprir a legislação integralmente, e os produtos 

necessários serem inseridos num mesmo lote, o que dificultava em encontrar vendedores. 

 Contudo, ao se observar os produtores, percebeu-se as dificuldades dos pequenos 

agricultores em se adequar ao processo de compras públicas. Neste caso, muitos não 

possuíam acesso ao processo de documentação suficiente para se tornarem elegíveis para 

venderem seus produtos para as escolas. Este foi um dos motivos que os autores do 

relatório apontam para a baixa adesão de produtores. Outro fator apontado pelos autores 

foi a baixa divulgação e o direcionamento para produtores específicos. 

Válido destacar que os autores do relatório afirmam que a organização dos 

pequenos produtores era muito baixa e, somente em uma província (Tete), há um esforço 

para que as associações de produtores sejam reforçadas a nível técnico e operacional. Isto 
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faz com que os agentes econômicos que vendiam para as escolas no projeto piloto fossem 

locais. Os autores ainda afirmam que tinham pouca ligação direta com o setor agrário, 

como casa de ferragens ou tabacaria. Uma das justificativas para isto seria que se 

encaixam nos prerrequisitos legais estabelecidos para elegibilidade de uma compra 

pública.  

Um fato interessante, também, é o que se interpretou que se deveriam comprar de 

estabelecimentos locais ao invés de produtores locais. Efeito disto, aparecem, na 

aplicação do PRONAE, produtos importados, sendo restrito aos produtos frescos a 

compra local. A ausência de um processo organizacional dos pequenos produtores acaba 

por ocasionar o fato de as compras de alimentos ser feitas através de intermediários, que 

buscam os itens (principalmente os não perecíveis ou não frescos) de outros mercados 

que não o de produção local. Ou seja, sem a devida capacitação de organização dos 

pequenos produtores, uma das questões transversais objetivadas pelo PRONAE, o de 

estimular a cadeia produtiva local não é concretizada. 

Há uma intersecção entre o PRONAE e outro programa brasileiro implementado 

em Moçambique contando com a parceria brasileira, o Purchase from Africans for África 

(PAA). O PAA, implementado em Moçambique através da parceria Brasil, Reino Unido 

e PMA, visa contribuir para que as instâncias públicas realizem compras de alimentos 

produzidos localmente (Castro, 2018). Desta forma, o Estado moçambicano, através das 

duas políticas públicas agindo em conjunto, uma movimentando a economia local e outra 

adquirindo alimentos para servir, aos estudantes nas escolas. 

Castro (2018) aponta que os objetivos específicos do PAA atuando na 

consolidação do PRONAE eram: 1) dinamização da economia local por meio das 

compras; 2) aumento da produtividade dos sistemas de agricultura familiar; 3) garantia 

de acesso a alimentos saudáveis a estudantes em situação de vulnerabilidade social. A 

autora dá um destaque que corrobora a crítica feita por Fret e Pinto (2015) acerca da 

dificuldade de se fazer compras públicas de bens alimentícios por parte dos gestores 

escolares e autoridades distritais. Segundo ela, a gestão da compra era um desafio para as 

autoridades públicas, em especial hortaliças. Para o caso moçambicano, o PMA agiu 

como intermediário na compra de cereais para ser servido nas escolas (Castro, 2018). Dito 

isso, ela elenca como desafios da modalidade de compra pública do PRONAE os 

seguintes: 1) fraca articulação com o setor agrário local (neste caso, da agricultura 

familiar); 2) dificuldade de formalização de associações de agricultores; 3) concorrência 
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com comerciantes e agricultores com maior capacidade; 4) preços nem sempre 

remunerativos (idem).  

O ponto 5.2 do relatório trata da questão do fornecimento de alimentos tal qual 

proposto pelo PRONAE. Como dito anteriormente, o projeto piloto prevê o fornecimento 

de refeições quentes servidas na escola. Ou seja, para além da compra de alimentos, há, 

também, a preocupação com a cozinha e o armazém. O relatório aponta que foi feito o 

levantamento nas 12 escolas das estruturas necessárias, e feito uma tabela com as que 

precisavam ser construídas ou reformadas. Interessante ressaltar, aí, que o projeto piloto 

disponibilizou recursos para as construções, mas a mão de obra era advinda da 

comunidade escolar (pais e entorno do colégio) e voluntária. 

Os armazéns seriam similares à nossa despensa, ou seja, é o local onde os itens 

ficarão guardados para uso das pessoas que vão trabalhar na cozinha. Ou seja, não 

necessariamente alimentos, como também materiais de limpeza, utensílios de cozinha etc. 

Segundo os autores do relatório, todas as escolas dispõem de armazém, todos limpos e 

com estantes que facilitam a boa disposição dos itens, além de balanças. O controle dos 

estoques é feito pelo gestor do projeto na escola, mas os autores apontam que, no projeto 

piloto, era débil. Há a distribuição das porções, mas o fim dos estoques somente era 

percebido quando o armazém já estava praticamente vazio. Ou seja, carecia de 

planejamento, levando-se em conta o longo processo de compras públicas. 

Algumas cozinhas foram construídas com o apoio da comunidade escolar, com 

projeto padrão fornecido pela ONU-HABITAT. Os autores do relatório afirmam que estas 

cozinhas eram pequenas demais para os preparos dos alimentos e que, em algumas 

escolas, as cozinheiras improvisaram balcões para facilitar o processo. Nas escolas que 

não dispunham de cozinhas, os alimentos eram preparados ao ar livre. A principal 

conclusão chegada aí é o fato de que a cozinha deva, primeiramente, ser construída, para 

que não se comprometesse a qualidade da alimentação que chega na mesa dos alunos. Em 

segundo lugar, que não fosse um projeto padrão, mas adaptado à necessidade de cada 

região, facilitando o trabalho das cozinheiras36. Os utensílios usados na cozinha também 

eram fornecidos pela escola. 

 
36 O gênero aqui aplicado está de acordo com o relatório, que dá a entender que quem trabalha na cozinha 

são, necessariamente, mulheres. 
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Outra estrutura são os refeitórios. Poucas escolas possuíam este construído, e as 

escola não dispõe de estrutura própria para que os alunos possam se alimentar. Os pais 

improvisaram bancos embaixo de árvores para que as crianças pudessem comer na 

sombra. Em outros casos, preferiu-se o uso de esteiras e as refeições serem feitas no chão. 

O acesso à água de qualidade também era diferente a depender da escola a ser 

analisada. Nem todas tinham capacidade de fornecer poços de boa qualidade para o 

preparo dos alimentos ou a limpeza dos utensílios. O relatório aponta que, nas localidades 

onde possuía-se água canalizada do sistema da vila, a escola arcava com essa despesa a 

um custo mais elevado que o que era pago pelas famílias do vilarejo, e que a despesa com 

água não é elegível para custeio com verba do PRONAE. 

Nas escolas onde não há fornecimento de água, seja por poço, seja encanada ou 

por fonte da vila, é solicitado aos pais dos alunos que enviem água para que o processo 

de cozimento seja feito. Como a água não é tratada e a origem por vezes desconhecida, 

pode agir como um contaminante. O relatório aponta que o controle de qualidade da água 

é insuficiente. 

 Para o cozimento dos alimentos, as comunidades dispõem de fogões a lenha, a 

maioria construídos em barro e tijolo. As escolas fazem a armazenagem de lenha e os 

alunos ficam responsabilizados de fornecer esta lenha para a escola. Ou seja, a lenha 

também não é despesa elegível do PRONAE.  

A participação da comunidade escolar também é considerada fundamental para 

que o PRONAE ocorra em sua completude. Percebe-se que, no projeto piloto, a presença 

dos pais foi importante para garantir que as estruturas fossem construídas. Também, na 

outra ponta, a presença dos pais auxilia na fiscalização dos conselhos. Porém, o foco aqui 

é nas cozinheiras. O PRONAE, no projeto piloto, não destinou verba para contratação e 

remuneração das cozinheiras. Então, estas mulheres eram voluntárias no trabalho. O 

projeto inicial destacava numa ordem de uma cozinheira para cada 250 alunos por escola, 

e as jornadas de trabalho eram bastante longas, entre 8 e 10 horas por dia, segundo Fret e 

Pinto (2015). Isso inviabilizaria que esta cozinheira exercesse quaisquer atividades 

remuneradas fora do ambiente escolar, além da falta de fardamento adequado. O 

interessante deste quadro é que a taxa de absenteísmo era muito baixa, segundo os autores. 

Isto, olhando do lado de cá, representa um grande desrespeito com as mulheres que 

renunciam a sua jornada de trabalho remunerada para trabalhar nas escolas. 
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Esse fato ocorria em razão de o projeto estimular a integração da comunidade com 

a escola. Desta forma, o gestor e as mulheres da comunidade montavam equipes de 

trabalho para que não houvesse uma sobrecarga de alguma das cozinheiras. Em segundo 

ponto, percebe-se que a motivação maior destas mulheres é o fornecimento garantido de 

alimentação às crianças em idade escolar. Ou seja (em situação hipotética), renunciam a 

um dia de trabalho remunerado para garantir que as crianças da vila almocem. 

O fornecimento dos alimentos se dá de acordo com a rotina de aulas. Algumas 

fornecem uma refeição por dia (no almoço) e outras fornecem duas refeições por dia (nos 

intervalos das aulas matutina e vespertina). O cardápio foi montado em parceria com o 

FNDE, que deslocou uma nutricionista para auxiliar o MINEDH nesta função. O cardápio 

montado não era único para ser aplicado em todas as escolas do país, mas deveria levar 

em consideração os nutrientes básicos e a disponibilidade de alimentos de cada região. 

Ou seja, cada escola teria seu cardápio montado com base na produção local disponível. 

Segundo Fret e Pinto (2015), deveria ser levado em consideração 10% das necessidades 

energéticas diárias baseadas numa dieta de 2000kcal.  

A proposta de montagem de cardápio, feita em parceria com o FNDE, é bastante 

flexível, estabelecendo, inclusive, uma lista de substitutos caso falte algum ingrediente. 

Entretanto, tanto a gestão quanto as cozinheiras se viam bem engessadas em relação à 

composição do cardápio quanto das quantidades. A lista de substitutivos, segundo o 

relatório do projeto piloto, praticamente não foi usada. 

Outro objetivo transversal descrito no projeto era a abordagem de uma educação 

alimentar. Ou seja, a capacitação do ambiente escolar como um todo para ensinar às 

crianças os benefícios da boa alimentação, aí incluso ferramentas como horta escolar e 

aulas específicas. Infelizmente, no projeto piloto, não foi aplicado. 

O relatório se encerra destacando que o programa precisa ser mais aprofundado. 

Num primeiro plano, ele precisa ser mais difundido entre a sociedade civil e o setor 

privado. Ainda que tenha sido chamada a participar dos conselhos, a sociedade civil fica 

muito restrita, não explorando o real potencial na difusão do programa e no auxílio da 

capacitação das pessoas relevantes para o projeto. A população em geral também tem 

pouco conhecimento do PRONAE, afirmam os autores do relatório. Este conhecimento 

auxiliaria na promoção do programa em torno do povo moçambicano e na melhoria dos 

índices educacionais e de SAN. 
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De todo o resto, a experiência brasileira é bastante salutar para auxiliar no 

aprofundamento do PRONAE. Com o tempo passado, as arestas do PNAE foram 

aparadas e, o programa como existe hoje, é fruto do tempo passado e dos aprendizados. 

A verificação in loco de como se deu a aplicação do PRONAE seira interessante para 

ajudar a perceber, entre a população beneficiada, dois pontos específicos: o impacto deste 

momento e a percepção do Brasil na atuação deste projeto. 

Contudo, se percebe que o programa em Moçambique necessitava de um 

aperfeiçoamento mais interno. Mesmo com a assistência técnica da ABC e PMA, o 

modelo de gestão aplicado encontraria uma dificuldade para ser implementado. 

Entretanto, entendo que a escola, por estar mais próximo do vilarejo, poderia integrar 

mais o programa com a comunidade escolar.  

Em 2017, há uma troca de correspondência entre a Secretaria de Estado das 

Relações Exteriores (SERE) do Itamaraty e a Embaixada Brasileira em Maputo, 

devidamente registrada e publicizada pela Controladoria Geral da União (CGU) do Brasil. 

Tal correspondência trata, especificamente, do andamento do PRONAE e do relatório de 

autoria de Fret e Pinto (2015). Nessa troca de correspondência, é apontada a necessidade 

de uma reunião de coordenação entre as partes, com a finalidade tanto de discutir o 

relatório quanto para dar prosseguimento com as ações (CGU, 2015). Entretanto, a SERE 

demonstra preocupação na tendência de maior envolvimento das partes em questões 

internas do governo moçambicano, algo que, segundo a correspondência, vai de encontro 

aos princípios da Política Externa brasileira e prejudicaria a participação do Brasil no 

grupo (idem). 

O ano de 2017 teve como um progresso para o PRONAE a assinatura de um 

acordo financeiro entre a Federação Russa e o governo moçambicano, que garantiu que 

uma dívida de Moçambique, no valor de US$40 milhões fosse perdoada contanto que o 

montante fosse investido no PRONAE (ONU, 2017).  

Moçambique deu prosseguimento ao PRONAE. O programa piloto se estendeu 

até o ano de 2017 (Lopes, 2018). Na reunião de balanço de 2018, as três partes analisaram 

o PRONAE de uma forma geral, numa reunião que durou 3 dias (PMA, 2018). Como 

conclusão, as partes entenderam que o programa deveria ser expandido para mais escolas 
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para além das 1237, chegando ao número de 70 unidades escolares ainda no ano de 2018, 

e espalhada por 7 províncias (Lopes, 2018; PMA, 2018). O objetivo delineado na 

estratégia deste ano era de se atingir 300 escolas até o ano de 2021 (PMA, 2018). A então 

ministra do MINEDH, Conceita Sortane, afirma que a alimentação escolar é um desafio 

nacional, que requer expansão do programa e de investimentos no país (Lopes, 2018). Em 

consonância com o debate aqui estabelecido, a ministra também afirma que deve ser 

aprovado um perfil de gestor do PRONAE, as responsabilidades dos diferentes atores, 

bem como o sistema de compras locais devam ser aperfeiçoados, além o de 

monitoramento e avaliação (idem).  

Em relatório da PMA (2020) para o ano de 2020, o programa das Nações Unidas 

reforça que, durante a pandemia de Covid-19, 130 escolas moçambicanas mantiveram o 

serviço de alimentação escolar, mesmo com a suspensão das aulas. Segundo o relatório 

(PMA, 2020), mais de 66 mil alunos foram beneficiados. Bem como, na província de 

Sofala, a mais atingida pelo ciclone Idai em 2019, houve um aumento de 25% da taxa de 

matrícula nas 81 escolas de emergência que são beneficiadas pelo PRONAE. 

Com o andamento atual do processo, o PMA espera, via apoio remoto, fortalecer 

a capacidade de advocacy do programa, bem como garantir que o governo moçambicano 

assuma, definitivamente, a gestão do PRONAE. 

Nesse ponto, cabe uma breve reflexão sobre aspectos relativos à transferência de 

políticas públicas. A formação e estruturação de uma política pública envolve diversos 

atores, partindo da chamada Sociedade Civil até chegar no governo que busca estruturar, 

de acordo com as necessidades da população, e aplicar tais políticas. Dessa forma: 

Toda política pública se legitima a partir do enfrentamento de um dado 

problema social: algo que é considerado indesejável e que desperta uma ação 

em contrapartida. Nesta conotação, ganha saliência o caráter deliberado dos 

processos envolvidos na construção da ação e, também, a pretensão do fim 

almejado. (LIMA et al, 2018, p.36). 

Ou seja, a política pública lida, de forma direta, com um problema em determinada 

sociedade, a partir de um reconhecimento por parte dos atores políticos interessados. A 

resolução deste problema, através de ações intencionais e coordenadas é o mote da 

política pública (Lima et al, 2018). Uma conclusão a partir deste fato é de que a formação 

e estruturação de política pública é algo próprio das localidades nela aplicadas. Apesar de 

 
37 Aqui ocorre uma divergência nas fontes. O PMA (2018) afirma que este número de escolas atendidas até 

o ano de 2015. Lopes (2018) afirma que este era o número de escolas atendidas até o ano de 2017. 
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se haver a possibilidade de uma “inspiração”, como o caso do PRONAE inspirado no 

PNAE, mister destacar um ponto sobre esta transmissão. 

O processo a ser levado em consideração para a transferência de política pública 

é assim descrita: 

Para tornarem-se objetos de transferência internacional, as políticas públicas 

selecionadas e certificadas pelos atores internacionais passam por um processo 

de descontextualização de suas condições de origem, o que exige um trabalho 

político e cognitivo prévio [...]. Tal processo significa um esforço de 

“deslocalização” de determinadas práticas, ideias ou instituições de seus 

contextos sociais, culturais, econômicos, políticos e históricos. (CASTRO, 

2013, p. 17) 

Castro (2013) ainda questiona se o Estado receptor teria capacidade de estimular 

o engajamento de sua Sociedade Civil em torno da política pública proveniente de 

cooperação internacional. Isso por conta que, segundo a autora, a lógica de que as 

políticas públicas brasileiras são facilmente absorvidas pelos países africanos não leva 

em conta a capacidade de assimilação destas sociedades, tampouco a trajetória social da 

formação das políticas públicas (idem).  

Esse fato aparece, em algum grau, na aplicação do projeto piloto do PRONAE. 

No relatório elaborado por Fret e Pinto (2015), deixa claro que se buscou uma articulação 

com a sociedade civil que se encontrava no entorno das escolas, como as famílias e as 

comunidades onde tais escolas encontravam. Entretanto, não houve citação no relatório 

da articulação da aplicação do projeto piloto com os movimentos sociais moçambicanos. 

Como parte da implementação do PRONAE levava em consideração a estrutura 

criada no PNAE, a articulação com a sociedade e movimentos sociais é de fundamental 

importância para que haja uma maior e melhor fiscalização do processo das compras 

públicas e execução orçamentária do programa, além de condições de trabalho e 

conservação dos alimentos. O PRONAE, para auxiliar nessa finalidade, instituiu o 

Conselho da Escola, em que fariam parte o líder da comunidade, professores da escola e 

pessoas da região onde a escola se insere. 

O Conselho da Escola, ao ser formado, tem por função fiscalizar a execução do 

PRONAE na escola a que o conselho está inserido. Para além disso, Fret e Pinto (2015) 

destacam que o conselho também tem função pedagógica, ou seja, supervisionam os 

processos aplicados em escola, intervindo quando necessário. Com a presença de 
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lideranças locais, busca-se inserir a escola na comunidade, trazendo as pessoas que ali 

residem para atuar na escola voluntariamente, seja na construção, seja na cozinha (idem). 

Nesse sentido, o Estado moçambicano busca estimular a aproximação da escola 

com a comunidade. E a presença das lideranças locais na formação do conselho funciona, 

também, como um estímulo para que as crianças da região sejam matriculadas na escola. 

Os autores do relatório ressaltam o fato de que muitas pessoas nunca viram o processo de 

distribuição de alimentação escolar. Portanto a formação desse conselho também 

aproxima as pessoas da aplicação prática da política pública. 

A produção do relatório sendo encomendada pelo PMA e pelo MINEDH, sendo 

recebida e debatida pelo Itamaraty deixa uma lacuna na questão do processo da 

cooperação brasileira: a avaliação feita pela ABC foi externa38, ou seja, o Brasil não 

produziu um relatório que avaliasse a implementação da política pública e o sucesso ou 

não do processo cooperativo.  

Neste caso, caberia uma avaliação interna por parte da ABC do processo 

cooperativo como um todo, desde o estabelecimento do projeto pela parte moçambicana 

até a avaliação dos resultados do projeto piloto por parte da burocracia brasileira. 

Entretanto, é válido relembrar que o Brasil optou pela não interferência no PRONAE, 

condizente com a diretriz da COBRADI, bem como foi alertado pelo Secretário Geral do 

Itamaraty. 

Contudo, considero essa avaliação com participação brasileira interessante, pois 

daria dimensão do bom andamento do projeto e auxiliaria na construção geral de projetos 

similares em outras partes do planeta, claramente levando-se em consideração as 

condições locais. Contudo, o papel brasileiro de prestador de cooperação nesta 

modalidade deve ser aprimorado e o papel registrado, pois ele continua independente das 

mudanças de governo. 

Outro possível aprendizado a ser extraído da execução do PRONAE seria a 

experiência da gestão descentralizada. Ou seja, a execução do PNAE de forma mais 

próxima da comunidade afetada pela política pública ao invés da prefeitura ou governo 

 
38 N.A. Neste ponto, retomo o fato de que este mesmo relatório me foi fornecido por duas fontes diferentes: 

o PMA e o Itamaraty (via Lei de Acesso à Informação). 
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estadual. A experiência moçambicana pode apontar as vantagens e desvantagens desse 

modelo de gestão. 

Muito interessante ver que o programa teve continuidade, bem como Moçambique 

busca, agora, se tornar o gestor definitivo. A alimentação escolar se traduz, dessa forma, 

como um motivador interessante para que as crianças continuem frequentando a escola, 

com a garantia plena de que receberão alimentação adequada, além do impacto 

econômico gerado no país através do estímulo por compras locais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em primeiro lugar, princípio essas considerações falando um pouco sobre a 

jornada. Foi longa, mais do que planejei. Contudo, me rendeu diversos aprendizados, não 

apenas sobre o objeto de pesquisa, mas sobre minha pessoa. O grande desafio de findar o 

trabalho reside em se despedir de algo que, com tanta dedicação, foi produzido. É o 

momento de dar um até breve para iniciar ou reiniciar uma nova jornada. Contudo, não 

considero este trabalho concluso, mas um ponto de partida. Quando o mundo se acalmar, 

pretendo retomar para fazer o que faltou: visitar Moçambique e observar como se deu a 

implementação do PRONAE lá. Essa visita servirá para fechar o ciclo dessa pesquisa, 

levando em consideração que, a meu ver, o que há de ser verificado nesse projeto de 

cooperação são as escolas. Dito isso, retomo a construção do conhecimento para as 

considerações finais deste trabalho. 

A cooperação internacional para o desenvolvimento é algo amplo. Sua 

estruturação depende de vários fatores, desde o momento histórico donde é proposta até 

a natureza dos atores envolvidos. Nesse caso, ao perceber como Brasil e Moçambique 

cooperaram para a formação do PRONAE, se buscou compreender como se estruturou 

enquanto cooperação Sul-Sul, num modelo de exportação de políticas públicas e como 

esta política vai ser construída e implementada pelo país receptor com o apoio do país 

prestador. 

A cooperação Sul-Sul tem por princípio levar em consideração a resolução de 

problemas internos dos países através da troca de experiências similares. Apesar de 

pressupor horizontalidade nas relações de cooperação entre países do sul global, existem 

assimetrias entre os esses atores da cooperação internacional. Isso posto, a forma como o 

Brasil coopera é determinada por objetivos próprios, cujo princípio de autodeterminação 

ocupando espaço central na construção dos projetos. E a agenda brasileira é montada de 

acordo com o que o Brasil possa oferecer ao outro país, seja de forma direta, seja através 

de parcerias, como é o caso do PRONAE, que contou com o PMA.  

O mote do primeiro capítulo residiu nesse ponto: a cooperação internacional para 

o desenvolvimento. Este capítulo seguiu um caminho lógico, traçado num caminho que 

vai da cooperação entre indivíduos chegando na cooperação entre povos. Nesse primeiro 

passo, é debatida a construção da cooperação a nível filosófico, chegando à ética da 



126 

 

cooperação e racionalidade da cooperação. Os conceitos, que não são antagônicos, 

buscam debater sobre o processo em si. Enquanto a ética pressupõe uma busca por 

resolução de problemas estabelecendo-se um valor negocial, com base na solidariedade 

entre os povos, a racionalidade vai inferir que o princípio da cooperação deve colocar no 

mesmo patamar as questões individuais e coletivas, na busca pelo garantir da 

sobrevivência. Em complemento aos conceitos, discute-se, também, a dádiva, tal qual 

estabelecida por Macell Mauss (2003) em que a reciprocidade, ainda que não 

proporcional ao “presente” ofertado, faz parte do processo de diálogo entre os povos. O 

segundo passo foi compreender a construção da cooperação internacional para o 

desenvolvimento sob uma análise histórico e teórica.  

No terceiro ponto do primeiro capítulo, foi abordada a cooperação Sul-Sul, desde 

a estruturação do Sul global como forma de identificação de alguns países atuais, bem 

como a maneira como é proposta que haja cooperação entre eles, em contraposição à 

cooperação Norte-Sul. Reforçando que o Sul global não é homogêneo. Já no ponto final, 

foi afunilada a cooperação Sul-Sul ao ser analisada a Cooperação brasileira para o 

Desenvolvimento Internacional (COBRADI). Nesse ponto se destacou a ação brasileira 

a atuação da cooperação, os objetivos e a metodologia de atuação. A se destacar, a 

disposição do Brasil em auxiliar os países na construção de políticas públicas aplicadas 

com sucesso em território brasileiro, condicionando a cooperação à gestão por parte dos 

países receptores. 

 A construção da agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento 

brasileira esteve muito ligada ao momento histórico pelo qual o Brasil passou. O governo 

Lula (2003-2010) optou por buscar sedimentar sua influência no mundo utilizando-se de 

várias ferramentas, e a cooperação brasileira foi uma delas. Indelével perceber que o 

Brasil adota um discurso para construir o seu programa de cooperação ligado ao discurso 

de solidariedade e de construção de capacidades. O discurso, em relação à África ainda 

cabe um pouco da dívida histórica em relação ao período escravagista, ainda que, 

oficialmente, essa dívida histórica não apareça de forma explícita. O ex-presidente Lula 

afirma, com base nesses princípios que “[...] você só cuida da África se você tiver 

sensibilidade humana. [...] O Brasil deve para eles (africanos). [...] O que o Brasil pode 

fazer? Fazer transferência de tecnologia” (LULA, 2021). 

 O segundo capítulo tratou, assim, dessa relação a ser construída. Em primeiro 

ponto, foi feita uma construção histórica de Moçambique, em que se buscou compreender 
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aspectos da formação da sociedade, desde antes da colonização até tempos mais recentes. 

A história moçambicana, marcada por momentos de conflito e uma paz recente, nos 

defrontou com uma realidade complexa, composta por conflitos (seja decorrentes da era 

colonial, seja conflito interno com várias fontes) e, a partir de 1992, numa tentativa de 

reconstrução após a assinatura de um tratado de paz após o fim da guerra civil. Os diversos 

processos geraram traumas internos e desproporções no país, concentrando serviços na 

capital e deixando as regiões rurais mais vulneráveis. Essa desigualdade interna entre 

regiões moçambicanas é uma das justificativas para a implementação do PRONAE nas 

escolas de zona rural de outros departamentos. Na segunda parte a discussão foi a 

construção das relações Brasil-Moçambique, como se estruturaram, desde a 

independência do país africano até o momento atual. As trajetórias compartilhadas, 

principalmente ligadas ao processo de colonização portuguesa e tráfico internacional de 

africanos escravizados, ajudaram a moldar as similaridades entre os dois países.  

 E Moçambique se tornou o maior receptor de cooperação internacional brasileira. 

Para além das trajetórias compartilhadas, a conjunção de interesses brasileiros e 

moçambicanos para cooperarem ganha força a partir de 2003 e perdura até os dias atuais, 

principalmente pelo fato de que uma parte dos projetos lá aplicados não serem pontuais. 

Ou seja, o PRONAE faz parte de uma gama de ações dentro das relações Brasil-

Moçambique.  

 O terceiro capítulo seguirá com esse mote. Contudo, mister caracterizar a 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), um dos objetivos moçambicanos ao buscar o 

Brasil para estabelecer um projeto de cooperação internacional. Neste ponto, foi trilhado 

um caminho para compreensão da fome enquanto fenômeno social (ao invés de ligado à 

hipossuficiência na produção de alimentos) até a criação e aplicação mais ampla do 

conceito de SAN. Em seguida, foi abordada a importância da alimentação escolar, bem 

como do processo de criação e consolidação do PNAE ao longo dos tempos. Essa parte 

tem um aspecto fundamental na fundamentação do PRONAE, pois apresentou os 

caminhos que o Brasil utilizou para firmar seu programa de alimentação escolar, até 

consolidar como algo permanente e em expansão. Nisso se inclui o fato da execução do 

orçamento e da participação da população em geral, principalmente nos conselhos com 

objetivos de fiscalizar a aplicação dos recursos. Também, foi tratado que o PNAE não 

funciona sozinho, mas está em diálogo constante com a estratégia “Fome Zero”, 
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implementada durante o governo Lula (2003-2010), e não abandonada nos anos 

seguintes. 

 Na parte final do capítulo é discutido o projeto piloto do PRONAE. Pensar na 

transferência de um programa complexo que envolva alimentação escolar tem seus 

desafios. Pelo fato de a alimentação escolar ir muito além do ato de se fornecer comida 

aos alunos nos horários das refeições. Os enredamentos atinentes a um programa com 

essa finalidade vão desde a lavoura até o aluno findar suas refeições. Logo, para isso, o 

processo a ser pensado e aplicado é longo e, ao mesmo tempo, tem que ser muito bem 

amarrado.  

 O processo de dotar complexidade vem da necessidade de integrar governo 

central, os governos locais, as escolas e as comunidades ao redor das escolas. Ou seja, a 

transferência dos recursos por si só não sacia o programa por inteiro. Nesse caso, a 

execução do PRONAE pressupôs que, na criação do projeto, fosse criado mecanismos 

inerentes para que a população local fizesse parte da comunidade escolar. No momento 

do projeto piloto, essa população foi convocada a atuar, seja na construção dos espaços 

necessários, como as cozinhas, seja para trabalhar no dia a dia, cozinhando. Mister 

relembrar que esse trabalho comunitário na fase piloto era voluntário. 

 Um aspecto fundamental apresentado foi o modelo de gestão. O PRONAE, ao 

contrário do PNAE, tem a gestão dos recursos para a alimentação escolar feitos pela 

escola (no Brasil, a estrutura administrativa é outra). E este foi um grande desafio do 

projeto piloto: testar a implementação da alimentação escolar em escolas de zona rural do 

país, ao mesmo tempo em que promovia a capacitação de pessoas para lidar com os 

processos de receber verba pública, executar as compras e prestar contas para o governo 

central.  

 O projeto piloto do PRONAE, então, cumpria uma função de ensaio para a 

implementação do programa em maior escala. Esses primeiros anos de aplicação foram 

fundamentais para que o governo moçambicano conseguisse detectar, na prática, o que 

funcionaria bem e o que necessitaria de ajustes para que o PRONAE fosse ampliado para 

mais escolas. E a gestão do programa, em todos os níveis, era um ponto sensível. Não 

apenas em relação à descentralização das responsabilidades, colocando a escola como 

gestora dos recursos, como também ajudar a entender a cadeia de processos que cerca. 

Estavam os produtores locais aptos para venderem seus produtos para o poder público? 
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Não, tanto que o relatório aqui discutido foi bem enfático quanto a isso (relembrando, que 

essa capacitação não estava no escopo do PRONAE). A escola estava pronta para gerir 

esses recursos? Ainda não, e esta era uma das grandes dificuldades apontadas, pois não 

foi criada uma cadeia de comandos na escola para lidar, especificamente com os recursos 

vindos do governo moçambicano, bem como a pessoa responsável acumulava funções 

(por exemplo, professor e gestor do programa), sem ter remuneração extra para isso.  

Toda jornada alcança seu fim. Minha proposta aqui é de que o fim signifique um 

novo começo. Primeiramente por conta que ainda faltam algumas lacunas a ser 

preenchidas no trabalho escrito, e, em segundo lugar, por conta que o processo de 

“exportação” de uma política pública merece ser cada vez mais aprofundado, discutido e 

rediscutido, seja caso a caso, como foi aqui, seja de forma mais ampla. Essas duas 

questões somente podem ser respondidas in loco. E esse é o próximo ponto quando o 

mundo se acalmar mais. 

Uma das contribuições que pretendi com este trabalho é na compreensão nas 

relações entre Brasil e Moçambique, apontando aspectos relevantes em diversos 

momentos históricos que entrelaçam esses dois povos e avançam até dar sustentabilidade 

nas relações entre os dois países. Esses laços formados se aprofundaram de tal forma que 

Moçambique se tornou o principal país receptor da cooperação brasileira. 
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