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EPÍGRAFE 

 

 

A PORTA 
 

Era uma vez uma porta que, em Moçambique, abria para Moçambique. Junto da porta 

havia um porteiro. Chegou um indiano moçambicano e pediu para passar. O porteiro 

escutou vozes dizendo: 

- Não abras, essa gente tem a mania que passa à frente! 

E a porta não foi aberta. Chegou um mulato moçambicano, querendo entrar. De novo, 

se escutaram protestos: 

- Não deixa entrar, esses não são a maioria. 

Apareceu um moçambicano branco e o porteiro foi assaltado por protestos: 

- Não abre! Esses não são originários! 

E a porta não se abriu. Apareceu um negro moçambicano solicitando passagem. E logo 

surgiram protestos: 

- Esse aí é do Sul! Estamos cansados dessas preferências... 

E o porteiro negou passagem. Apareceu outro moçambicano de raça negra, 

reclamando passagem: 

- Se você deixar passar esse aí, nós vamos-te acusar de tribalismo! 

O porteiro voltou a guardar a chave, negando aceder ao pedido. Foi então que surgiu 

um estrangeiro, mandando em inglês, com a carteira cheia de dinheiro. Comprou a 

porta, comprou o porteiro e meteu a chave no bolso. 

Depois, nunca mais nenhum moçambicano passou por aquela porta que, em tempos, se 

abria de Moçambique para Moçambique (Couto, 2003,p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A tese se propõe a discutir a participação de organizações da sociedade civil brasileiras 

no âmbito da cooperação para o desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa que 

procura problematizar os processos de cooperação para o desenvolvimento e construir 

um quadro analítico capaz de dar conta da participação de novos atores, de natureza não 

governamental, nas relações entre países em desenvolvimento, comumente denominada 

de cooperação Sul/Sul, especialmente a relação estabelecida entre Brasil e Moçambique, 

e suas implicações para a ampliação do direito à saúde entre populações em situação de 

extrema vulnerabilidade em Moçambique. Recorremos a diferentes campos de 

conhecimento, com destaque para as relações internacionais, a sociologia política e a 

gestão social para entender as possibilidades, perspectivas e armadilhas que se 

configuram para os processos de cooperação para o desenvolvimento, que se moldam 

pela busca de maior horizontalidade entre nações e participação de novos atores, 

notadamente da sociedade civil. A proposta da presente pesquisa, qual seja, da análise 

da cooperação entre Brasil e Moçambique no campo da saúde reside justamente na 

problematização crítica dessa realidade, analisando o alcance dos processos de 

participação e de construção compartilhada de tecnologias sociais na ampliação do 

direito à saúde em Moçambique. 

 

Palavras-chave: Cooperação para o Desenvolvimento. Cooperação Sul/Sul. 

Participação. Organizações da Sociedade Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The thesis aims to discuss the participation of Brazilian civil society organizations in the 

field of development cooperation. It is a research that aims to discuss the cooperation 

processes to develop and build an analytical framework that can cope with the 

participation of new actors, non-governmental nature, as between developing countries, 

commonly known as South / South cooperation especially the relationship established 

between Brazil and Mozambique, and its implications for the expansion of the right to 

health between populations in a situation of extreme vulnerability in Mozambique. We 

use different fields of knowledge, especially in international relations, political 

sociology and social management to understand the possibilities, prospects and pitfalls 

that are configured for cooperation processes for development, which are shaped by the 

search for greater horizontality between nations and participation of new actors, notably 

civil society. The purpose of this research, namely the analysis of cooperation between 

Brazil and Mozambique in the health field lies precisely in the critical questioning that 

reality, analysing the scope of the processes of participation and shared construction of 

social technologies in extending the right to health in Mozambique. 

 

Keywords: Development Cooperation. South/South Cooperation. Participation. Civil 

Society Organizations. Right to Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão das vicissitudes da prática de cooperação para o direito à saúde 

vai além do entendimento das relações entre governos e inclui entender a gestão de 

saúde como prática social a partir da habilidade, ou não, dos governos em construir, 

implementar e manter sistemas de saúde que contemplem as necessidades de 

populações vulneráveis. Esta pesquisa delineia-se a partir das complexas relações 

existentes em projetos de cooperação em saúde dentro de um sistema com múltiplos 

atores, tais como os Estados brasileiro e moçambicano, além de organizações da 

sociedade civil de diferentes países. O esforço desta investigação se concentra no 

entendimento dos eventos de cooperação internacional como fenômenos que mobilizam 

os atores não somente a partir da dimensão política, mas também socioeconômica e 

cultural. Sendo assim, cabe compreender esta cooperação internacional como um 

processo no qual estão presentes múltiplos atores e diversos interesses, valores, 

ideologias e modelos de gestão do desenvolvimento.  

A cooperação entre países do Sul, especialmente entre Brasil e Moçambique, 

destaca-se por propor a construção de uma relação mais horizontal com as nações 

africanas em oposição às relações historicamente construídas entre países do Norte e do 

Sul, marcadamente centralizadas e autocráticas. No entanto, a cooperação com 

Moçambique demostra ser mais do que isso, a medida que possibilita uma diálogo entre 

países periféricos, apesar do Brasil apresentar um nível de desenvolvimento bastante 

superior ao de Moçambique. Os interesses entre os países são estreitados de maneira a 

proporcionar relações mais fluidas, à medida que fatores como a proximidade de suas 

histórias e afinidades culturais possibilitam inúmeros projetos de cooperação. A 

presença brasileira na economia africana, através de investimentos nas indústrias de 

mineração, engenharia e também nas parcerias comerciais, especialmente nos países de 

língua portuguesa, os aproxima.  

O Brasil tem surgido gradualmente como um ator expressivo no continente 

africano, se colocando no cenário internacional como indutor proeminente de 

cooperação Sul/Sul, assumindo responsabilidades e expandindo a presença de empresas 

brasileiras, o que desperta na comunidade acadêmica questionamentos acerca de como 

esses projetos de cooperação são implementados e como se dá a relação entre diferentes 

atores governamentais, não governamentais e até mesmo empresariais, que participam 
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dessa dinâmica. Apesar dos esforços da comunidade acadêmica em entender como essa 

cooperação se realiza e se relaciona com a crescente presença das Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) em projetos de cooperação, estudar a cooperação entre Brasil e 

Moçambique torna-se importante justamente por ser uma cooperação ainda bastante 

recente se comparada com outros processos de cooperação desenvolvidos no continente 

africano (Saraiva, 2007; Lima, 2010; Faria, Guedes & Wanderley, 2015). 

No que tange à cooperação no campo da saúde, é importante considerar que o 

direito à saúde abarca uma ampla gama de fatores socioeconômicos, que acabam por 

estar vinculados a determinantes subjacentes da saúde, quais sejam: alimentação e 

nutrição, moradia, acesso à água limpa e potável e a condições sanitárias adequadas: 

condições de segurança e higiene de trabalho e um meio ambiente saudável. Diante 

disso, a noção de direito à saúde deve ser compreendida não somente através dos planos 

legais, políticos ou mesmo institucionais, mas, sobretudo, a partir das relações sociais 

construídas (Ramos, 2012; Silva, Sena, Feuerwerker, Souza, Silva & Rodrigues, 2013). 

Entendemos que a compreensão do processo de cooperação entre Brasil e 

Moçambique, na conformação da dinâmica das relações entre os sujeitos e interesses 

envolvidos no acesso ao direito à saúde,  bem como as racionalidades que permeiam as 

diretrizes e a regulamentação de regras e princípios internacionais de saúde constituem 

tarefa essencial no esforço investigativo desta pesquisa.  

Para tanto, a pesquisa recorre a uma abordagem qualitativa e propõe a 

compreensão da cooperação para o desenvolvimento entre Brasil e Moçambique no 

âmbito do direito á saúde. Tem como marco teórico norteador uma tríade de 

constructos, sendo eles: a cooperação tratada através dos conceitos de cooperação para o 

desenvolvimento e cooperação Sul/Sul; a noção de direito à saúde; e, por fim, as várias 

formas de interação entre Estados e as OSCs. 

A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) pode ocorrer em 

diversas instâncias e entre diversos atores, como: os Estados, as Organizações 

Internacionais (OIs), as OSCs, o setor privado e até mesmo os indivíduos. Como 

objetivos mais comuns da CID, podemos destacar o crescimento e o progresso de 

nações em desenvolvimento. Especialmente, os projetos de cooperação podem ser de 

cunho econômico, social, político ou para assegurar os direitos humanos (Barbanti Jr, 

2005; Ayllón, 2007; Carrion, 2012; Milani, 2012). 

A cooperação Sul/Sul tem a intenção de atingir metas comuns seguindo 

critérios de solidariedade, equidade, eficácia, interesse mútuo, sustentabilidade e 
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corresponsabilidade. Nesse sentido, a inserção da questão da participação das OSCs é 

fundamental para o entendimento do processo de Cooperação Sul/Sul (CSS). Na CSS, o  

desenvolvimento não se fundamentaria exclusivamente a partir de uma visão liberal da 

ordem internacional, como acontece na cooperação Norte/Sul. No modelo Sul/Sul, o 

papel do Estado e das coalizões entre países do Sul reforçaria a  horizontalidade na 

tentativa de afirmar a inserção internacional de países do Sul. Isso se daria através de 

um engenharia institucional que priorize a ideia de que países em desenvolvimento 

podem, e devem, cooperar uns com os outros a fim de garantir reformas políticas da 

governança global. Há, também, na CSS, a necessidade latente de resolver os próprios 

problemas econômicos e sociais que assolam os países do Sul com base em identidades 

compartilhadas. Podemos entender que a CSS procura incidir na estrutura geopolítica e 

na geoeconomia do mundo de maneira a não excluir o crescimento e desenvolvimento 

de países como os africanos.  (Ayllón & Leite, 2010; Milani & Carvalho, 2012; Santos 

& Carrion, 2012; Ullrich & Carrion, 2012; Ullrich, Martins & Carrion, 2013).  

A participação de OSCs na cooperação Sul/Sul assume maior importância, 

diferentemente da cooperação Norte/Sul na qual a presença dos organismos 

internacionais (OIs) acontece em maior escala. Isso porque a CSS buscaria construir 

espaços e canais mais eficientes de diálogo para a formulação de políticas públicas 

baseadas nas experiências dos países em desenvolvimento, ou seja, a CSS procuraria 

implantar uma tecnologia social que conte com a participação e envolvimento mais 

efetivos de atores locais, sobretudo grupos e comunidades que são destinatários dos 

projetos de cooperação. No discurso de muitos dos atores envolvidos no processo de 

cooperação Sul/Sul, esse tipo de interação entre governos e sociedade civil é 

considerado peça-chave para o próprio sucesso da intervenção para o desenvolvimento 

(Xalma, 2009; Ullrich et al., 2013). No entanto, quando se lança um olhar mais detido 

para essa dinâmica, percebe-se que tecnologias sociais e processos de participação na 

CSS ainda parecem comungar de graves problemas presentes nos processos tradicionais 

de cooperação entre Norte e Sul.  

A proposta da presente pesquisa, qual seja, da análise da cooperação entre 

Brasil e Moçambique no campo da saúde reside justamente na problematização crítica 

dessa realidade, analisando o alcance dos processos de participação e de construção 

compartilhada de tecnologias sociais na ampliação do direito à saúde nesse país africano 

(Ayllón & Leite, 2010; Milani & Carvalho, 2012; Santos e Carrion, 2012; Ullrich & 

Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013).   



19 
 

Consolidado a ideia de que cooperação para o desenvolvimento e participação 

caminham juntas, tratar da saúde como objeto da cooperação implica em tratar do 

acesso a ela através da consolidação e do entendimento do próprio conceito de direito à 

saúde. Deve-se assumir que a saúde se constitui em um direito complexo, por apresentar 

elementos distintos, quais sejam: o direito que tem o indivíduo de não sofrer danos em 

sua saúde, provocado por terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas; o direito de que o Estado promova uma série de políticas públicas de proteção 

e promoção da saúde pública, seguridade social e serviços de saúde que atendam as 

demandas da população, além do direito de assistência sanitária. Uma vez que o direito 

à saúde abarca todos estes elementos, entende-se que este direito deve ser concebido 

como universal em sua titularidade, ou seja, é um direito de todos (Ramos, 2012).  

Nesse sentido, se observamos um contexto de crise do Estado, a discussão 

sobre o direito à saúde e sua extensão e conteúdo, mais especialmente no que tange ao 

fornecimento, ou, ainda, racionamento dos recursos em saúde, torna-se uma temática de 

grande relevância não só nos debates acadêmicos, mas também e, sobretudo, junto aos 

formuladores de políticas de desenvolvimento. A CSS, na medida em que busca suprir 

as lacunas de uma cooperação Norte/Sul através da aproximação dos atores cooperantes, 

sejam eles os Estados que possuem afinidades ou interesses comuns, sejam eles as 

OSCs que ajudam na implementação de políticas públicas, se torna uma estratégia de 

suma importância para a garantia e mesmo viabilização do direito à saúde, pelo fato do 

direito à saúde se fundamentar na garantia e ampliação dos processos democráticos de 

luta pela ampliação da cidadania e participação popular na gestão da saúde. 

O problema de pesquisa que estrutura este projeto se refere a um contexto 

complexo de organizações que precisam ser compreendidas dentro de uma perspectiva 

internacional. Para um melhor entendimento dessa complexidade, precisamos não 

perder de vista que a relação entre Estados, mesmo quando o objetivo declarado seja a 

cooperação, é sempre uma relação em que estão em jogo múltiplos interesses assim 

como atores diversos. As relações não se limitam ao estudo das relações entre os 

Estados cooperantes, visto que a comunidade internacional e as organizações da 

sociedade civil se constituem em atores relevantes nesse processo à medida em que 

participam direta ou indiretamente das relações de cooperação entre Estados.  

A participação das OSCs locais na cooperação para o desenvolvimento é 

incentivada pelas organizações internacionais e tem sido construída como um dos 
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princípios organizativos centrais dos processos de gestão para o desenvolvimento no 

âmbito local (Milani & Loureiro, 2013).  

A CSS surge no cenário internacional como uma estratégia de cooperação de 

inúmeros países que a veem como um elemento importante no bojo de sua política 

externa. A proposta oficial da CSS é a horizontalidade, que possibilitaria, mesmo 

existindo diferenças nos níveis de desenvolvimento entre os países, a colaboração e uma 

relação mais democrática e participativa entre atores com diferentes capacidades. A 

CSS seria realizada voluntariamente e sem condicionalidades (Ayllón, 2007; Carrion, 

2012; Puente, 2010; Xalma 2009; 2011).  

Haja vista esse cenário de cooperação Sul/Sul entre Brasil e Moçambique, esta 

pesquisa pretende entender a realidade dessa cooperação, a partir da seguinte pergunta 

de investigação: “Como se dá a participação da sociedade civil em processos de 

cooperação sul-sul que visam a ampliação do direito à saúde?”  

Busca-se entender as diferentes mazelas que atingem países em 

desenvolvimento, sobretudo no continente africano, relacionadas a diferentes problemas 

contemporâneos como a crise ambiental, a instabilidade e os conflitos políticos, a 

dificuldade de financiamento de políticas públicas e as precárias condições de vida que 

caracterizam a trajetória de populações em situação de vulnerabilidade social, 

econômica, política, cultural e ambiental. Todas estas características fazem do estudo do 

direito à saúde, atualmente, um campo dos mais relevantes, sobretudo pela necessidade 

que se impõe de se estabelecer diálogos interdisciplinares para o avanço da 

problematização dos objetos de estudo típicos desse campo de conhecimento.  Estudar e 

buscar avançar na compreensão das relações entre os atores responsáveis pela garantia 

desse direito e pelo acesso à saúde de populações vulneráveis, de maneira a direcionar 

os projetos de cooperação de forma sustentável e abrangente para esses novos 

problemas da realidade social, assume grande relevância não apenas acadêmica, mas 

também em termos de gestão de políticas de desenvolvimento.  

Observamos que a análise do direito à saúde no contexto da cooperação 

internacional para o desenvolvimento, especialmente dentro da cooperação Sul/Sul, 

envolve, além dos Estados, as organizações da sociedade civil, os gestores e 

trabalhadores da saúde (Ayllón 2010; Buss & Ferreira, 2009; Minhoto, 2009; Penalva, 

2009; Pires-Alves, Paiva & Santana, 2012). Esta proposta de pesquisa delimita-se  a 

partir do campo de conhecimento da chamada Gestão Social e se organiza em torno de 

discussões sobre os desdobramentos da cidadania, equidade social, democratização das 
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sociedades e desenvolvimento sustentável na gestão construída por organizações 

governamentais, não-governamentais e empresariais, atuando isoladamente, ou em 

conexão na promoção do direito à saúde.  

Podemos destacar a relevância desse estudo para o campo da administração, à 

medida que pretende contribuir para a compreensão da gestão do desenvolvimento, 

tema ainda pouco explorado no contexto acadêmico brasileiro (Faria,  Guedes & 

Wanderley, 2015). Acreditamos que a iniciativa de contribuir para a consolidação de 

uma base epistemológica da administração para o desenvolvimento encontra-se aberta 

para novos avanços, já que existe um vasto campo para estudo. No aspecto teórico, esse 

avanço pode se dar a partir de releituras da sociologia do desenvolvimento e da ciência 

administrativa, além de uma perspectiva que considere o desenvolvimento através da 

cooperação internacional. No aspecto prático, isso pode se dar observando o 

desenvolvimento de novos modelos de gestão estabelecidos pela cooperação Sul/Sul e 

pela presença de novos atores como as organizações da sociedade civil (Carrion, 2011, 

2012; Fischer, 2002a, 2002b; Milani, 2003, 2008; Santos & Carrion, 2012). 

Os projetos de cooperação para desenvolvimento, quando analisados a partir do 

referencial construído pelo campo de conhecimento da Gestão Social se constituem em 

um tema amplo e complexo tratado na literatura e nas práticas organizacionais. Além 

disso, são abordados nesta pesquisa relação de três conjuntos de atores, quais sejam: os 

Estados brasileiro e moçambicano, as organizações internacionais e as organizações da 

sociedade civil no direcionamento de suas ações para o desenvolvimento no campo da 

saúde. Cabe, também, avançar na discussão dos processos de cooperação internacional 

para o desenvolvimento, na construção do direito à saúde e nas diversas faces do 

relacionamento dos Estados com a sociedade civil, para melhor entendimento de como a 

cooperação Sul/Sul pode possibilitar ou não um ambiente propício ao aprofundamento 

do direito à saúde em países periféricos. 

De forma a orientar este estudo, a pesquisa se estrutura em torno do seguinte 

objetivo geral: analisar a participação da sociedade civil na ampliação do direito à saúde 

em Moçambique através da cooperação para o desenvolvimento com o Brasil. Tem 

como objetivos específicos:  

a) Caracterizar as relações entre os Estados Brasileiro e Moçambicano nos 

projetos de cooperação Sul/Sul; 

b) Analisar a participação das organizações da sociedade civil na 

cooperação Sul/Sul; 
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c) Discutir a ampliação do direito à saúde através das ações de cooperação 

brasileira em Moçambique. 

 

Para dar contar dessas metas, esta tese se organiza em quatro capítulos teóricos, 

além dessa introdução. O primeiro deles trata da cooperação internacional para o 

desenvolvimento, através de um olhar histórico sobre as diferentes práticas, processos e 

abordagens interpretativas sobre esse fenômeno. Nesse capitulo, discutiremos as 

diversas vertentes teóricas sobre a CID e nos aprofundaremos em uma comparação entre 

a cooperação Sul/Sul e a cooperação tradicional, terminando essa sessão com uma 

discussão sobre a cooperação em saúde. No capítulo seguinte, a discussão tem seu foco 

no direito à saúde, abordando a questão da internalização da saúde no que tange o 

direito em si e sua relação com os projetos de cooperação. Discutiremos, também, o 

direito à saúde para os organismos internacionais desde a retórica do conceito até a 

pratica da cooperação. O último capítulo teórico trata da participação popular e suas 

perspectivas e desafios na articulação de novos atores nos processos de cooperação para 

o desenvolvimento. Serão abordadas suas múltiplas dimensões, perspectivas e riscos 

advindos dessa participação. Também serão discutidas a descentralização e a presença 

de novos atores nos processos de participação das OSCs nas políticas de 

desenvolvimento.  

Posteriormente, temos a metodologia utilizada na investigação que se insere no 

universo da pesquisa qualitativa e recorre a diferentes procedimentos para coleta, 

tabulação e análise de dados secundários e primários coletados junto aos principais 

atores envolvidos na cooperação para a saúde entre Brasil e Moçambique. 

Ao fazer a análise dos dados, encontramos um cenário que elucida a prática da 

cooperação brasileira em Moçambique. Percebemos que foi a partir do governo de Luiz 

Inácio que a cooperação técnica para o desenvolvimento entre o Brasil e países do Sul 

tornou-se mais relevante, tendo seu foco nas áreas de saúde e agricultura. Foi possível 

perceber que as relações têm um cunho político acentuado e que não são livres de 

interesses econômicos. No entanto, a cooperação brasileira tem uma proposta 

ligeiramente diferente da cooperação tradicional, à medida que se diz estruturante, 

atuando portanto na orientação estratégica e organizacional das estruturas públicas dos 

países receptores, sem grande participação de OSC. 

Por fim, apresentamos as considerações finais da pesquisa, que, em linhas 

gerais, trazem a importância de se aprofundar os estudos sobre a cooperação brasileira 
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em Moçambique, buscando compreender as frágeis relações entre os Estados 

cooperantes e a sociedade civil, além da própria relação de poder dentro da sociedade 

moçambicana. Observamos, também, o esforço paulatino em criar e fortalecer OSCs 

locais em Moçambique, que ainda se mostram muito atreladas ao governo 

moçambicano. Ressaltamos ainda as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa e 

identificamos possíveis campos a serem investigados por pesquisas futuras. 
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2 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO: UM 

OLHAR HISTÓRICO SOBRE AS DIFERENTES ABORDAGENS 

 

A cooperação é a convicção plena  

de que ninguém pode chegar à meta 

 se não chegarem todos. 

(Burden, 1952). 

 

Para avançar na compreensão dos desafios da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (CID) no enfretamento dos desafios ao direito a saúde, faz-se 

necessário considerar que a esfera internacional possui características sui generis no que 

diz respeito a interação entre atores. Além disso, cabe lembrar que a busca por 

cooperação para o desenvolvimento passa pela ideia da construção de novos processos 

de governança global, ou seja, pela coordenação de interesses entre os atores 

internacionais.  

O conceito de governança global, desenvolvido no âmbito da London School of 

Economics, procura estabelecer um conjunto de valores, as quais os governos deveriam 

seguir para uma boa gestão de um futuro que é coletivo (Petre, 2008). Dessa forma, a 

governança compreenderia um conjunto de ações e mecanismos de regulação que vão 

além dos aspectos condicionantes da guerra ou da paz. O conceito de governança, 

nesses termos, pretende englobar as ações de países, empresas, sociedade e as relações 

entre atores num sistema internacional em que existe a possibilidade de cooperação e 

entendimento entre os Estados, assim como o não entendimento entre esses atores 

(Betancourt, 2012). 

Ao mesmo tempo, governança na perspectiva dos indivíduos pode ser 

compreendida como uma forma de governabilidade, ou seja, como uma arte de governar 

um conjunto de conhecimentos administrativos e tecnológicos, que segundo Foucault, 

capazes de organizar e instrumentalizar estratégias de indivíduos com a capacidade de 

agir e se relacionar. No debate sobre governança, é importante estar atento para o fato 

do termo vir muitas vezes acompanhado da ideia de boa governança, que pode mascarar 

e minimizar os conflitos naturais de interesse entre as comunidades (Betancourt, 2012). 

Como podemos perceber, existem diversos significados para o termo 

governança, uns adaptados ao mercado, outros a esfera pública, onde reside nosso 

interesse. Tal termo se consagra internacionalmente através do Banco Mundial e de suas 

dimensões sobre a cooperação para o desenvolvimento. A boa governança torna-se um 
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dos itens que o governo recebedor da ajuda tem que cumprir, ou seja, faz parte dos 

esforços de uma administração da organização social, de forma prescritiva e normativa, 

que deve ser feita para que o Estado receba a ajuda financeira (Carrion & Costa, 2010). 

No entanto, o termo governança é bem mais abrangente do que a boa 

governança em si, incorporando as práticas políticas e administrativas à participação 

cidadã de tal forma a relacionar ou mesmo vincular o desenvolvimento social e a 

participação democrática, possibilitando um processo continuo de cooperação e de 

acomodamento entre diversos interesses (Carrion & Costa, 2010). 

É interessante compreender que mesmo em um ambiente em que exista uma 

governança eficiente, não se deve subverter a ideia de consensos sem conflitos (Hermet, 

2005). É importante ressaltar que o conflito é legitimo em regimes democráticos e que a 

essência da discussão deve ater-se aos interesses coletivos e a melhor forma de alcança-

los. Assim, a governança como aponta Carrion e Costa (2010): 

 

[...] um mecanismo que busca regular relações entre atores e organizações em 

torno de questões públicas em que o Estado já não monopoliza as decisões - sem, 

contudo, eximir-se de participar das discussões a seu respeito, não raro 

coordenando-as. Trata, portanto, da regulação compartilhada de uma esfera 

pública (Gohn, 2004), uma arena (De Sardan, 1995) para discussão da 

organização e da reprodução social (Carrion & Costa, p.630). 

 

Para além da governança, a cooperação para o desenvolvimento ainda 

compreende um outro pilar: o conceito de desenvolvimento. Alguns teóricos comparam 

o desenvolvimento com crescimento do PIB, outros incluem aspectos socialmente 

desejáveis em sua conceituação. No entanto, o que deve ser observado é que o 

desenvolvimento é um processo de mudança dirigida. Definições de desenvolvimento, 

portanto, precisariam incorporar tanto os objetivos do presente processo, quanto os 

meios para atingir estes objetivos (Lélé, 1991). 

Os economistas neoclássicos definem como objetivo do desenvolvimento o 

aumento do bem-estar social. Para tanto, medem o bem-estar social em termos de 

produção econômica, desconsiderando, na maioria absoluta das análises a partir dessa 

abordagem teórica e visão ideológica, que o aumento na produção econômica poderia 

ser limitado pelo acesso a matérias-primas. Para isso partem do pressuposto de que é 

possível manter um crescimento econômico continuado, que resultaria automaticamente 

em desenvolvimento, sem maiores limites decorrentes da crise ambiental ou outros 

fatores de ordem política, social e cultural (Veiga, 2009; Abramovay, 2010). 
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Nas últimas décadas, importantes questionamentos aos pressupostos liberais e 

neoclássicos de desenvolvimento econômico foram desenvolvidos, tanto no âmbito das 

universidades, quanto nos espaços de debate político, em diferentes sociedades e países, 

ou mesmo no âmbito da governança do sistema global. A perspectiva de que o 

desenvolvimento econômico é insuficiente acaba por agravar em varias situações os 

problemas de vulnerabilidade social, sobretudo a pobreza. Está por detrás da ideia de 

desenvolvimento, como ampliação das liberdades, inclusive àquelas relacionadas ao 

direito à saúde, defendida por Amartya Sen. Além disso, as discussões sobre 

desenvolvimento sustentável realizadas por Ignacy Sachs e também por pesquisadores 

brasileiros como José Eli da Veiga e Ricardo Abramovay nos permitem compreender o 

desenvolvimento como um processo muito mais complexo, multifacetado e que vai 

além da dimensão econômica (Sachs, 2004; Veiga, 2009; Sen, 2010; Abramovay, 

2010). 

Nesta pesquisa, assume-se, tomando por base a contribuição de autorescomo 

Sachs (2004), Sen (2010), Veiga (2009) e Abramovay (2010), que o desenvolvimento, 

que podemos adjetivar como sustentável e que se mostraria capaz inclusive de garantir e 

ampliar o direito à saúde em países do Sul  -  de desenvolvimento tardio - se 

caracterizaria pelo avanço simultâneo e interligado das seguintes dimensões da vida 

socioeconômica e política dos povos: a) preservação do patrimônio ambiental e cultural 

dos que vivem  em determinado território; b) promoção de atividades econômicas 

capazes de ampliar a preservação ambiental, do patrimônio cultural e da identidade ,ao 

mesmo tempo em que ampliam as chances de populações vulneráveis se inserirem nos 

processos de geração de riqueza e renda; c) ampliação dos espaços participativos de 

discussão dos processos de desenvolvimento dos territórios; d) redução das 

desigualdades sociais; e) construção de dinâmicas compartilhadas entre atores internos e 

externos aos territórios de forma que o desenvolvimento adquira um caráter de processo 

endógeno e, portanto, participativo e construído pelos atores locais, e se distancie da 

perspectiva exógena, ou  seja, a de uma dinâmica imposta por atores externos e exóticos 

ao território, povo ou nação. 

Como objetivos tradicionais do desenvolvimento, podemos identificar: a 

demanda para o provimento de necessidades básicas, através do aumento da 

produtividade de todos os recursos (humanos, naturais e econômicos) em países em 

desenvolvimento e manutenção do padrão de vida já alcançado nos países 

desenvolvidos. Um projeto de desenvolvimento, qualquer que seja ele, para ter sucesso 
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precisa sustentar-se em dinâmicas participativas. À medida que se aceita esse conceito 

de desenvolvimento sustentável, questões como justiça e equidade sociais são 

associadas à ideia de participação social, mais especificamente pela participação local. 

A participação local, aliada ao saber local, além de ser um direito inerente à vida 

democrática, criaria a possibilidade de obtenção de mais informações sobre como lidar 

com os recursos locais, contribuindo para a elaboração de soluções técnicas no uso dos 

recursos disponíveis para o desenvolvimento local e, como consequência, até mesmo 

para o desenvolvimento global (Lélé,1991). 

Ao analisarmos os projetos de cooperação e os objetivos que circundam o 

desenvolvimento local de comunidades é importante que entendamos o papel do agente 

externo, que financia os projetos de cooperação e os impactos sociais, econômicos e 

políticos que esse é capaz de gerar, seja ele representado pelo próprio Estado ou outras 

organizações, como as OSCs. É importante ressaltar que as ações, desses atores, incidem 

nos espaços organizacionais de formas distintas, e que esses espaços são marcados por 

traços culturais e ideários, muitas vezes, marcados por trajetórias passadas, por 

ambientes empresariais e políticos muito específicos (Sena & Wittkamper, 2009). 

Dessa feita, entender o desenvolvimento local passa pela compreensão de que 

se torna sustentável e integrado as necessidades reais quando é gerido e guiado pela 

capacidade dos próprios cidadãos, colocando assim os agentes externos como parceiros 

(Sena & Wittkamper, 2009). No entanto, esse tipo de parceria não é o que ocorre na 

maioria dos projetos de cooperação. A presença de ações pouco atreladas as 

institucionalidades locais de maneira geral e as comunidades locais de maneira mais 

especifica torna a presença dos agentes externos ostensiva e distante do que seria uma 

parceria ideal nos processos de desenvolvimento (Sena & Wittkamper, 2009). 

Podemos caracterizar os agentes externos como as instituições alheias ao 

território, em que os moradores locais desempenham papéis secundários e temporários. 

Desenvolvem seus projetos normalmente fora do contexto local. Esse é um dos motivos 

para que se estabeleça uma série de termos sociais que convivem ambiguamente com as 

possibilidades de ganho advindos dos projetos de cooperação. Dessa forma, observava-

se tanto um horizonte de novas possibilidades, quanto o uso de políticas limitadas por 

sanções políticas e econômicas dos governos e de agências financiadoras como o BM e 

o FMI (Sena & Wittkamper, 2009). Para buscar o entendimento entre agentes externos e 

as comunidades, ambos, precisariam acordar e, caso necessário, redefinir as estratégias 
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e construir as expectativas em conjunto, para que a relação seja de cooperação e não de 

dominação (Sena & Wittkamper, 2009). 

Agora que esclarecemos o que entendemos por desenvolvimento local e, 

portanto, em torno de qual objetivo a CID precisaria se articular, cabe aqui explicar 

como o processo de CID foi se modificando pari passu às transformações dos próprios 

Estados e agências de cooperação que sofreram influência das dinâmicas políticas e 

econômicas ao longo dos anos. A partir de 1950, o desenvolvimento tem destaque nas 

agendas de políticas públicas, assumindo múltiplos significados e representações. Os 

processos de desenvolvimento, assim como os de CID, vêm sendo discutidos em 

diversos campos de conhecimento, tais como o da economia, das relações internacionais 

e, até mesmo, da administração (Santana, 2013).  

A cooperação pode ser avaliada segundo três perspectivas teóricas que se 

distribuem por diversas correntes, como a administração, a economia e as relações 

internacionais (Cypriano, Pimentel & Silveira, 2011). 

 

Tabela 1 

Visões da Cooperação 

Visões Percepção acerca da cooperação 

Idealista 
Enfatiza aos vínculos culturais e históricos responsáveis pela 

solidariedade entre as nações 

Estruturalista 
Estratégia para superação das relações de dependência dos países em 

desenvolvimento 

Realista 
Instrumento para fortalecer seus próprios interesses no cenário 

internacional 

Nota. Fonte: Adaptada de Puente, (2010). 

 

Essas três abordagens propostas por Puente (2010) e sumarizadas na Tabela 1, 

demostram que a CID pode ser analisada através de três principais abordagens teóricas. 

No entanto, observamos que, especialmente no campo da administração, esse conceito 

ainda está em processo de amadurecimento. Atualmente, o conceito incorporou a 

discussão sobre participação popular, principalmente em trabalhos que discutem a CSS, 

em que tem como um dos autores mais relevantes Carrion & Santos (2011; 2012; 2013). 
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Alguns autores também agregam a essa discussão o debate sobre o desenvolvimento 

local, estratégias de desenvolvimentos e políticas públicas, como o faz Fischer (2002a). 

Encontramos, ainda, estudos que discutem as dimensões de geopolítica do 

desenvolvimento e da governança internacional, ressaltando a hegemonia estadunidense 

e do eurocentrismo na construção de um conhecimento enviesado que restringe o 

reconhecimento e a construção de outras ordens, como é o caso de Faria, Guedes & 

Wanderley (2015). Barbanti Jr, (2005) que discutem desenvolvimento e conflito, 

perguntando-se em que medida a intervenção de organismos internacionais na 

promoção do desenvolvimento local acarreta confrontos. 

O desenvolvimento e o papel da cooperação internacional foram evoluindo 

conforme as teorias dominantes. A teoria da modernização, por exemplo, colocou a 

questão do desenvolvimento como parte de um processo de transformação mais geral da 

sociedade, o que implica a consideração de outras variáveis na análise, para além das 

econômicas (Carrion & Santos,2011; 2012; 2013). 

Ao longo de vários anos se disseminaram correntes que defendem que a 

evolução da sociedade ocidental (Europa e América do Norte) era o modelo a ser 

seguido pelo restante do mundo. A CID tradicional, convencionada como Norte/Sul, se 

fortaleceu a partir da doutrina Truman, no final de 1940, mas foi somente no ano de 

1960 que esse tipo de cooperação tem suas ações sistematizadas em projetos 

assistencialistas (Santana, 2013). A função da CID era proporcionar aos países menos 

desenvolvidos recursos para atingirem um novo padrão de desenvolvimento. Esse 

poderia ser alcançado através do aumento da poupança interna dos países ao mesmo 

tempo em que era necessário fornecer as divisas necessárias para equilibrar as contas 

correntes com o exterior (Lewis, 1954; Santos & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; 

Ullrich & Carrion, 2012). 

Nesse período imediatamente posterior à segunda guerra mundial, a dinâmica 

da cooperação foi então balizada pela cooperação ou ajuda internacional, na qual o eixo 

Norte ditava quem, como e quando essa cooperação deveria existir (Barbanti Jr, 2005). 

Não apenas determinava essas questões, mas a ideia de construir e difundir instituições 

e práticas que servissem a essa ordem (Faria, Guedes & Wanderley, 2015). Essa relação 

fundamentava-se em dicotomias: desenvolvidos versus subdesenvolvidos: primeiro e 

segundo mundos versus terceiro mundo; donor versus recipient que possibilitaram a 

construção de um discurso hierárquico que normatizou a ajuda internacional para o 
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desenvolvimento. Era esse o padrão do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento 

(CAD) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

O discurso de Harry S. Truman, ex- presidente dos Estados Unidos, apontava 

para uma relação na qual os países “desenvolvidos” deveriam prover a ajuda necessária 

aos países “subdesenvolvidos”, para que esses atingissem o progresso, deixando bem 

clara essa dinâmica (Barbanti Jr, 2005). 

 

[...] mais da metade das pessoas do mundo estão vivendo em condições que se 

aproximam da miséria. Sua alimentação é inadequada e são vítimas de doença. 

Sua vida econômica é primitiva e estagnada. Sua pobreza é um obstáculo e uma 

ameaça tanto para eles e para áreas mais prósperas. Considerando, que pela 

primeira vez na história, a humanidade possui o conhecimento e habilidade para 

aliviar o sofrimento dessas pessoas. Os Estados Unidos é preeminente entre as 

nações no desenvolvimento de técnicas industriais e científicos. Os recursos 

materiais que podem pagar para utilizar a assistência de outros povos são 

limitadas. Mas os nossos recursos imponderáveis dos conhecimentos técnicos 

estão em constante crescimento e são inesgotáveis. Eu acredito que devemos 

colocar à disposição dos povos amantes da paz os benefícios de nosso 

conhecimento técnico, a fim de ajudá-los a realizar suas aspirações de uma vida 

melhor. E, em cooperação com outras nações, devemos incentivar o investimento 

de capital em áreas que necessitam de desenvolvimento [...] (Truman, 1949. 

Tradução nossa). 

 

No entanto, esse discurso desenvolvimentista é em si um contrassenso ao 

próprio desenvolvimento à medida que negligência as necessidades dos países em 

desenvolvimento e estabelece uma dependência entre eles, além da imposição de 

conhecimentos e práticas pelos países do Norte sobre os do Sul (Crush, 1995; Escobar, 

1995).  

À medida que teorias como as de Hirschman (1964), que criticam as teorias da 

necessidade de capital, discutem a necessidade de investimento simultâneo em vários 

setores, as teorias econômicas sugerem que o crescimento não é sinônimo de 

desenvolvimento equitativo, sendo importante considerar os aspectos sociais do 

desenvolvimento (Chenery, Ahluwalia, Bell, Duloy & Jolly, 1974). Essa demora pode 

ser explicada pela crise da dívida externa e as sucessivas crises no preço do petróleo, 

que alteraram completamente esta evolução, o que possibilitou que as teses neoliberais, 

que privilegiam a economia como motor e condição necessária e suficiente para o 

desenvolvimento, se tornassem as mais credíveis. Assim, a prioridade da CID tornou-se 

o equilíbrio macroeconómico e financeiro. Medidas de estabilização, de ajuste 

estrutural. E a partir de 1990, de boa governança, foram a tônica da cooperação 
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internacional para o desenvolvimento. Os projetos de cooperação passaram a ser 

guiados por agências financeiras como o FMI e o Banco Mundial que atestavam, e 

ainda atestam, o bom ou mau comportamento perante financiadores de todo o mundo, 

sejam eles públicos ou privados. É chamado Consenso de Washington, considerado 

como conjunto de medidas - que se compõe de dez regras básicas - formulado em 

novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington 

D.C., como o FMI, Banco Mundial e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, 

fundamentadas num texto do economista John Williamson, do International Institute for 

Economy. Essa orientação se tornou a política oficial do Fundo Monetário Internacional 

em 1990, quando passou a ser "receitado" para promover o "ajustamento 

macroeconômico" dos países em desenvolvimento que passavam por dificuldades 

(John, 2003) e determinam o conteúdo da cooperação internacional para o 

desenvolvimento (Santos & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; Ullrich & Carrion, 

2012). 

A Escola de Chicago, dominada pelo pensamento de George Joseph Stigler e de 

Milton Friedman, acentuam as teses de que o excesso de intervenção estatal seria a 

causa central do fraco crescimento dos países menos desenvolvidos e do agravamento 

das dívidas externas, fruto das falhas do sistema de mercado. Pode-se considerar que as 

questões sociais eram entendidas como consequência da evolução das variáveis 

econômicas, ou seja, à medida que as questões econômicas fossem resolvidas as 

questões sociais também seriam (Kruger, 1974). 

No final dos anos 60, o debate sobre o desenvolvimento assume uma forma 

ainda mais complexa e ideológica, ganhando destaque nas relações globais. A partir 

desse período, as disputas ideológicas entre projetos de desenvolvimento, tanto 

internacionais quanto regionais, ficaram mais acirradas e mais presentes nas discussões 

sobre desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento realizadas no âmbito 

internacional. As teorias da dependência econômica da CEPAL assumiram a voz dos 

países em desenvolvimento à medida que sustentavam que o subdesenvolvimento é 

resultado da natureza da relação de interdependência, ocorrendo de forma 

desequilibrada entre o Norte e o Sul. Para essa corrente de pensamento, a CID pode ser 

compreendida como um campo político em que o objetivo ou meta é o desenvolvimento 

através de relações de assimetria, hierarquia e dependência entre os atores, países e 

regiões envolvidos (Milani & Loureiro,2013; Santos & Carrion,2012; Ullrich et al,2013; 

Ullrich & Carrion,2012). Atualmente, temos discussões que tratam essa relação de 
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dependência como consequência de um neoimperialismo que permeia a área do 

conhecimento, da política e das relações econômicas, essa relação neocolonial, consiste 

na reestruturação de práticas que ao invés de renovar, produz algo diferente que compõe 

um sistema de dominação política que usa como forma de coerção agenciamentos 

econômicos e financeiros (Faria, Guedes & Wanderley, 2015). 

O que se observa na Cooperação Norte/Sul é a presença de uma série de 

condicionalidades impostas pelos países do Norte aos países beneficiários do Sul, o que 

demostra que a ajuda prestada não é isenta de interesses e nem sempre irá coincidir com 

a real necessidade do país beneficiário. Essas condicionalidades são, por exemplo a 

redução da intervenção do Estado e a exigência de estabilização da economia; corte de 

gastos e controle rígido de contas; o que indica a persistência de antigas e novas formas 

de consolidação do colonialismo na relação entre países do Norte e do Sul, porém hoje 

mais intensamente de maneira subliminar (Milani & Loureiro, 2013; Puente, 2010). A 

CID, especialmente, a Norte/Sul, assumiria uma característica eurocêntrica, além de 

reproduzir uma proposta ocidental de desenvolvimento com os valores, visões de 

mundo, ideologias e interesses a ele associados. Assim, “A CID se reveste de ideologias 

forjadas e refinadas no ocidente com o objetivo de manter e reproduzir estruturas de 

dominação econômica, cultural e política (...).” (Milani & Loureiro, p.234, 2013). 

Um dos desafios dos projetos de CID é a gestão das desigualdades entre as 

organizações gestoras e as comunidades locais, além da complexidade das relações de 

poder, geralmente assimétricas, entre as diversas organizações e as próprias instâncias 

de poder dentro do Estado (Santana, 2013; Santos & Carrion, 2012 Ullrich et al, 2013; 

Ullrich & Carrion, 2012). Essa realidade está presente mesmo nas dinâmicas e 

processos de CSS que visam envolver comunidades de forma mais vigorosa, fazendo 

com que elas se tornem partícipes e responsáveis por suas escolhas durante a CSS, 

aprimorando o processo de participação dos atores e o reconhecimentos dos líderes 

locais (Gonçalves, 2011; Valler Filho, 2007). 

Dentro do processo de CID, seja ela Norte/Sul ou Sul/Sul, estão presentes 

problemas, limitações, armadilhas e riscos que envolvem a aproximação entre OSCs 

internacionais e locais, colocando em xeque o desenvolvimento de relações mais 

horizontais e participativas entre doadores, elaboradores de projetos de 

desenvolvimento, implementadores dos projetos e comunidades dos territórios alvo da 

intervenção. 
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Sobre o apoio direto da população, Develtere (2003) menciona três importantes 

aspectos. Primeiramente, temos o suporte primário das pessoas (principalmente 

políticos e partidos políticos) envolvidas na tomada de decisão sobre os orçamentos 

para a CID. Em um segundo momento, podemos observar a base de apoio secundário de 

atores envolvidos nos movimentos sociais e/ou de sensibilização sobre a cooperação 

internacional, como igrejas, mídia e OSC. E, por fim, a base de apoio terciário, que 

consistiria na ampla opinião pública, responsável por garantir consenso envolvendo 

diferentes atores da sociedade sobre as ações dos dois primeiros grupos (Box, Engelhard 

& Kruiter, 1999; Eerdewijk, Westeneng, Hoop & Ruben, 2009). 

Já dentro do domínio dos estudos sobre relações internacionais, a cooperação 

passou a ser justificada por autores que discutem os chamados regimes internacionais, 

como Krasner (1983), que a consideram como um fenômeno permanentemente 

integrado na política externa. Complementando, Keohane (1984) acredita que para 

promover uma cooperação internacional que beneficie toda a população, os Estados 

criam regimes internacionais, que, por sua vez, definem um conjunto de regras, 

procedimentos e decisões com o objetivo de reduzir os custos de transação da 

cooperação. Os institucionalistas entendem que as instituições podem estimular a 

cooperação entre atores racionais egoístas na medida em que reduzem incertezas, 

diminuem o custo das transações, fornecem informações e estabilizam expectativas, 

modificando, assim, a relação custo versus benefício que envolveria a racionalidade 

desse processo. Dessa forma, a cooperação deve ser entendida através da ação política 

coordenada de seus agentes, isso porque eles responderão à mudança comportamental 

recíproca a fim de gerar um conjunto de ações específicas para atingir seus objetivos 

individuais.  Os atores calculariam, na avaliação da eficácia de um projeto de 

cooperação, o que deve ser feito a partir da comparação dos resultados obtidos e dos 

resultados alcançados (Keohane, 1984). 

Os processos de CID, ou ajuda internacional para o desenvolvimento, envolvem 

vários atores que se inserem em dois grandes grupos: o dos doadores e o dos 

beneficiários. Cada um desses atores possui interesses e objetivos próprios, que se 

relacionam e originam um entremeado de relações muitas vezes contraditório. Nesse 

processo ainda existe a presença de mediadores, as OSCs, que fazem parte da 

organização de mecanismos de monitoramento e controle dos projetos de cooperação 

(Milani & Loureiro, 2013). 
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Ademais, a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) pode ser 

classificada em função da sua origem, dos canais de execução e dos instrumentos de 

instituição. Quanto à sua origem ela pode ser pública ou privada, manifestando-se a 

partir de doações bilaterais, empréstimos públicos e contribuições de OI, ou então, em 

sua origem privada (Empresas e OSCs), por investimentos diretos e indiretos, 

empréstimos via banco privado e doações (Ullrich & Carrion, 2012). 

Quando observamos a cooperação a partir dos canais de origem, três formas 

surgem como principais: a bilateral, quando a ajuda é direta de Estado para Estado; na 

segunda forma, a descentralizada, a cooperação pode ser viabilizada por entidades 

subestatais que não fazem parte do Estado; e por fim, temos a forma multilateral de 

execução, que existe a partir de recursos enviados a uma organização por uma 

coalização de Estados e organizações (Ullrich & Carrion, 2012). 

Quanto aos instrumentos, a cooperação pode ser técnica, financeira, voltada à 

ajuda humanitária, de emergência e/ou alimentar. Na presente pesquisa, o foco é a 

cooperação técnica, sendo que esta compreende as ações realizadas de forma a levar o 

desenvolvimento de determinado território pela disponibilização de habilidades e 

aptidões, podendo ser dividida em duas categorias: a) pelo fornecimento de habilidades 

de “fora” ou de outros países; b) pelos esforços para aumentar a capacidade da 

população local (OCDE, 2006). 

Quando falamos dos projetos de CID, sob a perspectiva do doador, é importante 

destacar que muitas vezes se observa uma diferença entre idealização da operação, 

detectável em pronunciamentos formais e informais dos atores, e dinâmica concreta dos 

processos de cooperação. O desenvolvimento de projetos se dá a partir de relações de 

poder entre os atores, muitas vezes configurando as abordagens top/down entre 

doadores e receptores (AbouAssi, 2013). As propostas, sua idealização e sua lógica 

complexa e contraditória de operação através da pulverização das ações e da capacidade 

de propor e, também, de avaliar projetos CID, refletem esse distanciamento. 

Outro problema normalmente encontrado nos projetos de CID é o diálogo 

precário entre as esferas de poder, seja entre os poderes públicos, seja nas agências de 

cooperação ou nas OSCs. Todos esses problemas se juntam à falta de continuidade dos 

projetos, devido à disputas políticas ou por ineficiência dos responsáveis. A luta contra 

a fragmentação da ajuda internacional para o desenvolvimento também se torna uma 

problema à medida que tem alimentado um debate sobre o papel das OSCs na prestação 

de ajuda.  A fragmentação ocorre quando existem muitos doadores que despendem 
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quantidades relativamente pequenas de dinheiro para variados tipos de intervenção em 

diferentes países. Isso traz grande complexidade para a gestão do processo de 

cooperação, uma vez que cria altos custos administrativos e promove a duplicação de 

esforços dos doadores, que aliados a sua incapacidade de coordenar tais esforços com o 

país destinatário, torna a CID um processo questionável. Alguns estudos ainda sugerem 

que a fragmentação da ajuda pode agravar a corrupção que, por vezes, se manifesta 

nesse processo. Em suma, a fragmentação da ajuda comprometeria seriamente a sua 

eficácia (Molenaers, Jacobs, Bert & Dellepiane, 2012). 

A fragmentação, também, tem como consequência uma crescente demanda por 

maior transparência das ações e da gestão das OSCs. Muito se discute sobre a sua 

capacidade de resposta para o desenvolvimento das comunidades alvo de atendimento 

das expectativas de doadores individuais e das demandas de agências governamentais 

de cooperação (Johansson et al., 2010). Considerando essa rede de dependência em que 

as OSCs estão inseridas, questionamentos acerca da sua legitimidade e capacidade em 

continuar a constituir alternativas aos modelos de cooperação centrados no Estado são 

feitos por diversos autores (Bebbington, Hichey & Mitlin, 2008; Johansson et al., 2010). 

Assim: 

 

As contradições não apenas incluem o modo pelo qual tais organizações 

contribuem para perpetuar e legitimar, por meio de regras, normas e instituições, 

dominação, assimetrias e hierarquias no sistema internacional, como também 

dizem respeito a situações e contextos de cooperação que, muito embora sejam 

retoricamente articulados em torno da solidariedade e de um dever humanitário 

[...] (Milani & Loureiro, p.237, 2013). 

 

Os doadores, sejam eles países, empresas ou organizações internacionais, como 

a ONU, são atores relevantes no processo de cooperação para o desenvolvimento. São 

capazes de moldar políticas nacionais através da negociação de prioridades com os 

governos, condicionando a ajuda e, ao mesmo tempo em que podem, estabelecer 

relações diretas com os atores locais, especialmente as OSCs (AbouAssi, 2013). Os 

doadores podem fortalecer as OSCs como agentes adequados de mudança. No entanto, 

essa relação não se constrói de forma simplista e linear, uma vez que envolve não 

somente o aparato técnico, as ferramentas e a prática da cooperação e da implementação 

de projetos de desenvolvimento, mas também são moldadas por interesses e culturas 

específicas (Mosse, 2005, p. 230; AbouAssi, 2013). 
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Outro ponto importante dessa relação é a volatilidade do campo. As frequentes 

flutuações nos financiamentos geram incertezas no ambiente em torno das OSCs e 

podem resultar na suspensão das relações entres as OSCs e os doadores. Em um outro 

cenário, as OSCs podem sucumbir a interesses diversos e adaptar-se, conforme defende 

AbouAssi (2013). Em se tratando do âmbito operacional, os doadores estabelecem uma 

rede de parcerias, direta ou indireta, com atores locais, que levam, em alguns casos, à 

introdução de programas e estratégias que, muitas vezes, estão em desacordo com o 

ambiente local, reforçando desigualdades sociais e econômicas já existentes (Mosse 

2005; AbouAssi 2013). Action Aid Internacional (2006), um relatório da OSC de 

mesmo novo, alerta para o que eles chamam de “ajuda fantasma”, ou seja, que apenas 

uma pequena parte do dinheiro dos projetos contemplam as comunidades. Grande parte 

da verba se destinaria ao pagamento de consultores, alinhados aos próprios doadores, 

que avaliam, ou fornecem consultoria técnica ao projeto (Mendonça, Teodósio, Alvin & 

Araújo, 2009).   

Em Moçambique, as OSCs nacionais, criadas por indução de OSCs 

internacionais e agências de cooperação, enfrentam constantemente problemas 

financeiros e de recursos humanos. No entanto, a fraca capacidade institucional das 

OSCs moçambicanas influencia negativamente a sua participação nos atos de 

monitoramento e avaliação de projetos. Têm como atividade principal a implementação 

de projetos de CID e, a maioria delas, não funciona a partir de uma estrutura financeira 

estável. Muitas vezes, sustentam suas atividades através de fundos desbloqueados por 

financiadores estrangeiros com base em projetos específicos. À medida que esses 

fundos não estão mais presentes, e considerando que as OSCs, em sua maioria, não 

dispõem de outros meios para obter fundos próprios, a continuidade das atividades de 

intervenção visando o desenvolvimento fica comprometida. Esse fenômeno induz uma 

outra consequência que é: a raridade de OSCs especializadas. Sem uma base financeira 

estável, as OSCs dificilmente têm capacidade para implementar programas técnicos a 

longo prazo. Dessa forma, um bom número de OSCs exerce atividades mais gerais, 

intervindo como assistentes com um grau de tecnicidade muito baixo e dispersando seus 

esforços, recursos e atenção em uma gama muito variada de agendas de intervenção 

social vinculadas ao desenvolvimento (Forquilha, 2009; Lourenço, 2009 Garcia, 2012; 

Danida, 2012). Ainda em Moçambique, devido a pressão por uma redemocratização 

mais abrangente, os países doadores demandam o aumento da participação das OSCs 

locais nos projetos de CID, imaginando que isso vai promover a participação dos 
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agentes da sociedade civil na coordenação política do país. Sobre esse aspecto, cabe 

ressaltar que as OSCs em Moçambique encontram-se em uma relação que denota certa 

ambivalência, uma vez que existe um fenômeno de permeabilidade entre o poder estatal 

e as OSCs com implicações para suas relações com as organizações de base. Esse 

contexto comprometeria a representatividade de uma parte das OSCs moçambicanas, 

afastando das comunidades de base a influência e a voz necessária para uma boa 

governança dos projetos de cooperação para o desenvolvimento, além de fragilizar a 

legitimidade das OSCs junto a esses grupos locais (Mathe, 2010). 

Como já observamos, a natureza da CID assume novas configurações a partir da 

adoção de novas formas de assistência e da presença de novos atores, que juntos 

canalizam projetos de cooperação para causas especificas, como a HIV/AIDS e torna a 

arquitetura da CID cada vez mais complexa (Teixeira, 2013). 

Essa perspectiva complexa da CID direciona a pesquisa para uma análise de 

múltiplos atores, dentre eles o Estado e as OSCs. Entendemos que esses atores, em 

última instância, possuem diversos interesses, articulando suas políticas de acordo com 

esses interesses. No entanto, as políticas de CID ainda devem obedecer um sistema 

ainda mais complexo: o sistema da economia política internacional que, mesmo com 

tendências por vezes menos dicotômicas, gira em torno de políticas entre os países do 

Centro ou desenvolvidos e da periferia, ou países menos desenvolvidos (Teixeira, 2013; 

Milani, 2013). 

A crise econômica de 2008 provocou um reordenamento das ações de 

cooperação internacional, possibilitando a emergência de novos atores. O Brasil, por 

exemplo, passou de uma posição antes predominantemente de recebedor de ajuda para 

uma posição de doador de ajuda. Segundo um relatório do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) de 2010, o Brasil mostrou um crescimento constante para 

transferência de tecnologia no que diz respeito aos investimentos em projetos de CID. 

As principais áreas contempladas foram a agricultura com 22%, saúde com 16% e 

educação com 12% (Teixeira, 2013). 

Buscando analisar os fluxos de doações de CID, Kharas (2007) cria um modelo 

teórico que permite a visualização e a compreensão dos principais atores e do caminho 

das doações. Duas figuras descrevem esses movimentos: uma que retrata a configuração 

da CID até os anos 1990; e uma segunda figura que nos mostra a crescente 

complexidade que envolve os projetos de CID. 
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Figura 1. Representação simples da ajuda internacional 

Fonte: Kharas (2007, p.4). 
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Figura 2. Nova arquitetura do financiamento da cooperação internacional 
Fonte: Kharas (2007, p16). 

 

Na Figura 1, podemos observar que os recursos da CID passaram por OI, como 

o BM e o FMI; já na Figura 2, a presença de OSCs internacionais se torna marcante, 

além da crescente presença de OSCs locais. As formas de investimento passam a ser 

mais diversificadas, envolvendo o financiamento direto entre os Estados, de OSCs 

internacionais para OSCs locais, e as formas mais tradicionais via BM e FMI. No 

entanto, os objetivos se especializam e atingem também a ampliação de relações 

econômicas sem deixar que seu foco mude o desenvolvimento social. O que, em suma, 

observamos é a busca por uma relação ambivalente tal qual sugere a cooperação 

Sul/Sul. 

Com relação ao modelo proposto por Kharas (2007), devemos nos atentar para a 

dicotomia entre países ricos e pobres, uma vez que essa distinção tem cada vez mais se 

afastado da realidade, em que países semiperiféricos como o Brasil e a China tornam-se 

doadores e, ao mesmo tempo, enfrentam problemas sociais graves internamente. 
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Essa antiga lógica que distingue as regiões mais ricas e mais pobres dá ao 

mundo com base em diferenças na escala de necessidades humanas, caracterizando-as 

como "desenvolvidas” e “em desenvolvimento". São hoje, definições simplistas. Em 

particular, podemos observar que essa visão binária reflete uma discussão do colonial e 

do pós-colonial, construções de mundos segmentados que já não se sustentam, pela 

clara ascensão de novas potências econômicas, como o Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul (BRICS), que ao mesmo tempo que apresentam diversos problemas de 

pobreza e desigualdade, emergem como forças econômicas e políticas (Lewis, 2014).   

Outro cenário que nos mostra a simplicidade de se definir o mundo entre 

desenvolvidos e em desenvolvimento foi ressaltado pela crise econômica de 2008, que 

afetou muitos dos países do Ocidente e que contribuiu para mudanças no equilíbrio de 

poder global. Portanto, o que podemos observar é que diversos desafios se apresentam 

as organizações em ambos os conjuntos de países, ricos e pobres, e são cada vez mais 

comuns. No entanto, apresentam configurações diferentes e distintamente moldadas 

pela política local, história e cultura de cada país (Lewis, 2014). 

Não obstante, já sabendo da simplicidade de se separar o mundo em 'primeiro' e 

"terceiro" mundo; "desenvolvido" e "subdesenvolvido", ou "em desenvolvimento"; 

'Norte' e 'sul'. Dualismos que ainda persistem, e que refletem a maneira como o poder 

foi, e ainda é em sua maioria, exercido através da organização do conhecimento e da 

representação das ideias (Lewis, 2014). 

Diante desse vasto contexto, a cooperação para o desenvolvimento pode ser 

assim entendida como um conjunto de intervenções de caráter internacional, orientada 

pela troca de experiências e recursos entre os países do Norte e do Sul ou entre nações 

apenas do Sul. Na próxima seção, analisaremos a cooperação para o desenvolvimento 

chamada de Sul/Sul, que teria como proposta relações mais horizontais entre atores e 

que objetivaria atingir metas comuns seguindo critérios de solidariedade, equidade, 

eficácia, interesse mútuo, sustentabilidade e corresponsabilidade (Ayllón, 2006). 

 

2.1 Cooperação Sul/Sul: uma alternativa à cooperação tradicional? 

 

Todas as ações de cooperação internacional envolvem processos de gestão que 

sofrem múltiplas influências. Quando a cooperação é realizada através de um modelo 

Norte/Sul, os países do Norte, normalmente, exercem sob os do Sul um tipo de 
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dominação, que justifica-se sob o pretexto de levar o desenvolvimento e motivar o 

crescimento desses países aos moldes dos países do Norte (desenvolvidos). Todavia, 

atualmente podemos observar um movimento que pende para uma cooperação que, de 

fato seja colaborativa e que traga benefícios reais e sustentáveis para os países menos 

desenvolvidos, periféricos e semiperiféricos. Esse tipo de cooperação é conhecida como 

cooperação Sul/Sul e é uma tentativa de reordenamento do sistema internacional na 

busca de abertura de espaços para os países periféricos e semiperiféricos no cenário 

internacional (Ullrich & Carrion,2014).  

Com cada vez mais peso e influência no cenário internacional, os países 

considerados emergentes pressionam as Nações Unidas por maior participação em 

órgãos de tomada de decisão, como o Conselho de Segurança, e em órgãos orientadores 

de políticas macroeconômicas, como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Atrelada 

a essa dinâmica, se discute qual o papel a ser desempenhado por esses novos atores, 

buscando entender porque eles cooperam. No entanto, falar de uma Cooperação Sul/Sul 

(CSS) não é ignorar os interesses de cada Estado, nem mesmo basear as análises 

somente diante do ponto de vista do governo. É fundamental fazer uma análise que 

considere os perfis dos atores cooperantes, dos interesses envolvidos e da viabilidade 

dos projetos (Santos & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; Ullrich & Carrion, 2012). 

À medida que compreendemos a cooperação como um esforço de buscar poder e 

projeção política no campo internacional, é imperativo que relacionemos as dimensões 

políticas, sociais e econômicas. Assim, observamos que a Cooperação Sul/Sul teria a 

intenção de tornar-se uma estratégia de cooperação de inúmeros países que a veem 

como uma estratégia importante para o processo de desenvolvimento. A ideia central da 

CSS é a horizontalidade que possibilitaria, mesmo existindo diferenças nos níveis de 

desenvolvimento entre os países, a colaboração a partir de relações mais igualitárias 

entre os atores. A CSS buscaria uma cooperação com base no voluntarismo e em uma 

relação sem condicionalidades. A proposta se basearia no consenso, ou seja, a execução 

de uma ação de cooperação baseada em uma negociação comum e, ainda, tendo como 

objetivo norteador uma melhor equação entre custos e benefícios, esforços 

empreendidos e resultados alcançados (Xalma 2009; 2011; Puente, 2010; Ayllón, 2007; 

Carrion, 2012). 

Podemos observar que as relações estabelecidas no eixo Sul/Sul são complexas e 

em grande parte marcadas pela diferença entre os Estados e, não, pela interdependência 

entre eles. Pode-se dizer que a CSS possuiu diferentes atributos dos que normalmente 
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encontramos em uma CID tradicional, ou seja, entre países do Norte, desenvolvidos, e 

do Sul, em desenvolvimento. No entanto, na CSS podemos encontrar uma grande 

heterogeneidade política e econômica dos países do Sul, o que pode gerar um número 

considerável de dificuldades na coordenação da ação coletiva, além de diferentes 

interesses, ideologias e relações historicamente construídas entre os atores que incidem 

sobre a realidade do processo de cooperação (Rowlands, 2008; Leite, 2012). 

Essa heterogeneidade e a baixa interdependência, características das CSS, 

tornam os fatores políticos objeto de grande importância, uma vez que são esses que 

muitas vezes irão motivar a cooperação Sul/Sul (Leite, 2012). A viabilidade e eficiência 

da CSS se daria justamente a partir da consideração dessa diferença econômica entre os 

países. Entende-se que o país com uma economia mais robusta coordenaria a CSS 

acordando com os custos de forma desproporcional (Oliveira & Oliveira, 2009). 

Tendo em vista essa diversidade de países considerados do Sul, Milani (2012, p. 

225) destaca que o “[...] comportamento multilateral, tamanho de suas respectivas 

economias, inserção regional, modelo produtivo e de desenvolvimento” de cada pais 

torna essa temática relevante tanto para o estudo teórico, quanto para o empírico das 

iniciativas de CSS, já que muitos desses países são, simultaneamente, doadores e 

beneficiários de projetos da cooperação (Ullrich et al, 2013). 

Considerando essa perspectiva, países como Brasil, China, Índia e África do Sul 

seriam fundamentais para o desenvolvimento dos outros países do Sul. A CSS 

apresentaria um componente novo à agenda de desenvolvimento social internacional, 

que se distanciaria dos modelos de desenvolvimento precedentes, os quais atrelavam 

seus projetos às diretrizes de agências internacionais como o FMI e o Banco Mundial 

(Santos & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; Ullrich & Carrion, 2012). 

A despeito das diferentes abordagens que problematizam a cooperação, podemos 

dizer que a CSS funciona como uma articulação entre países em desenvolvimento, 

objetivando a ampliação das possibilidades de cooperação. Para uns, cria alternativas ao 

tradicionalismo determinista da cooperação entre Norte/Sul.  Para outros permite uma 

maior margem de negociação em foros internacionais. Ao observarmos a CSS, nessa 

perspectiva, percebemos que ela amplia os possíveis benefícios de ordem técnica, 

política e cultural (Valler Filho, 2007; Gonçalves, 2011). 

A intenção da CSS pode se dar através de uma relação cooperativa entre os 

atores e não a partir da relação unilinear e autocrática entre doadores e receptores. O 

objetivo seria estabelecer uma relação de benefícios mútuos. Assim, a CSS se daria 
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considerando as necessidades das partes envolvidas, sendo importante considerar as 

necessidades locais e o uso de instrumentos adequados para cada projeto e população. A 

não observância dessas necessidades pode levar a inviabilização da CSS, ou a 

incidência de resultados inadequados e/ou indesejáveis e até, mesmo, contraditórios em 

relação aos objetivos de desenvolvimento (Gonçalves, 2011; Santos & Carrion, 2012; 

Ullrich & Carrion, 2012; Ulrich et al, 2013; Valler Filho, 2007). Sob esse viés de 

análise, tem-se que a CSS deve ser: 

 

[...] compreendida como um instrumento utilizado pelos países para ganhar 

projeção política no campo internacional e ganhar poder de barganha nas 

instituições multilaterais. Pode-se pensar então na cooperação internacional como 

uma estratégia de gestão das relações estabelecidas no campo da cooperação 

internacional com vistas a aumentar o capital simbólico dos países (Ullrich & 

Carrion, p.5, 2014). 

 

Sendo assim, é importante observar que existem ainda diferentes visões 

nacionais sobre a CSS. O governo brasileiro, por exemplo, entende a CSS estritamente 

como cooperação técnica para o desenvolvimento, excluindo não apenas as 

transferências financeiras voltadas para a promoção comercial (como os empréstimos 

realizados pelo BNDES a outros países em desenvolvimento), mas também doações que 

não estejam ligadas à promoção do desenvolvimento, como a assistência humanitária 

(Ayllón & Leite, 2010; Santos & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; Ullrich & Carrion, 

2012). 

Podemos destacar diferentes dimensões da CSS. Uma delas diz respeito à 

dimensão política, que se orientaria em torno da promoção da integração de âmbitos 

autônomos para a geração de perspectivas e práticas alternativas entre países 

semiperiféricos e periféricos.  

A dimensão técnica se caracterizaria por ser um processo através do qual os 

países semiperiféricos e periféricos adquirem capacidades individuais e coletivas por 

meio de intercâmbios cooperativos em termos de conhecimento e expertise tecnológica, 

que se traduzem por sua vez em projetos e programas de cooperação.  

Por fim, temos a dimensão econômica, realizada no âmbito comercial, 

financeiro e de investimentos entre países semiperiféricos e periféricos, para que esses 

aumentem suas transações econômicas e ampliem o número de parceiros comerciais e 

financeiros (Ayllón, 2012). 
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No entanto, somente na década de 1980 os financiadores dos projetos de CID 

elaboraram uma nova agenda política, buscando fazer com que maior ênfase fosse dada 

às parcerias com a sociedade civil e à eficiência na alocação de recursos nos processos 

de cooperação para o desenvolvimento (Fowler, 2000; Lewis, 2001; Mendonça et al, 

2009). 

A política externa brasileira (PEB) dos governos Lula e Dilma, por exemplo, 

revelaria, segundo Ullrich et al. (2013), a busca de equilíbrio entre as três dimensões 

econômica, política e social, tanto no plano nacional como internacional, bem como 

neste a ênfase na CSS. Segundo Saraiva (2007), no caso brasileiro, a CSS atual tem sido 

influenciada pelo liberalismo econômico, pela defesa da democracia e pela integração 

regional. O liberalismo seria um dos fatores que teria permitido a reinserção do Brasil 

de forma competitiva na economia internacional. Por outro lado, a defesa da democracia 

possibilitaria novos caminhos de atuação internacional. A integração regional surgiria 

como orientação para a formulação de políticas externas, objetivando enfrentar os 

desafios e percalços de uma economia globalizada (Saraiva, 2007; Ullrich et al.,2013). 

A Figura 3 a seguir, ilustra a trajetória da cooperação brasileira de maneira breve: 

 

 

Figura 3. A Cooperação Brasileira 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Uma fala do ministro das relações exteriores do Brasil, Celso Amorim (2011) 

diz que o presidente Lula foi o mais “africano” de nossos presidentes, no entanto a tão 

defendida cooperação Sul/Sul brasileira afirma; “para cada problema africano, existe 

uma solução brasileira”. Na verdade, trata-se de uma afirmação que se distancia da 
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proposta de horizontalidade e equidade da cooperação Sul/Sul. Evidenciando uma 

postura verticalizada que ignora as peculiaridades moçambicanas e que, ao invés de 

ampliar o diálogo, o padroniza (Garcia & Fontes, 2012). 

Isso posto, tem-se que as estratégias de política externa de um país são 

influenciadas tanto pela sua história, quanto pela forma como os governos veem o 

cenário internacional (Milani, 2012; Ullrich et al, 2013). O Brasil, por sua vez, desde o 

governo Fernando Henrique Cardoso, busca sua inserção no cenário internacional de 

modo a consolidar-se como novo polo de poder. Para tanto, fez uso de instrumentos 

capazes de reforçar e ampliar suas alianças na arena mundial. Um desses instrumentos é 

a Cooperação Sul/Sul. Esse tipo de cooperação reafirma-se e ganha força nos governos 

Lula (2003-2010) e nos dois primeiros anos do mandato da presidente Dilma (2011- 

2012) (Ullrich et al, 2013). 

Especialmente na CSS com Moçambique, o Brasil estabelece uma variedade de 

acordos que se baseiam nas posições defendidas pelo país nos fóruns e organizações 

internacionais, seja nas áreas de saúde, habitação e agricultura. No entanto, torna-se 

importante mencionar que a maioria dos projetos executados em Moçambique trata do 

fortalecimento institucional do Estado moçambicano. Cabe aqui lembrar que 

Moçambique é uma democracia ainda recente e com sérios problemas de déficit 

econômico, o que acarreta uma deficiência na provisão de vários serviços que deveriam 

ser oferecidos pelo Estado (Fiori, 2007). Além disso, podemos dizer que as ações de 

cooperação brasileiras se concentram em Moçambique, entre os anos de 2010 e 2013. 

Esses recursos somariam 70 milhões de dólares. A maior parte desses recursos está 

direcionado para os projetos do setor agrícola. No entanto, não se consegue ter a certeza 

quanto ao número de projetos e como esses se desenvolvem, devido a complexa 

arquitetura institucional de Moçambique e aos empecilhos para a disponibilização de 

dados confiáveis (Garcia & Fontes, 2012). 

Ainda assim, é preciso estar atento para a crescente presença de empresas 

brasileiras em Moçambique e em outros países da África, o que pode indicar uma 

adequação das políticas de cooperação às necessidades de expansão da política 

econômica. O MRE (2010) cita alguns empreendimentos financiados pelo BNDES em 

Moçambique, que frequentemente são direcionados para empresas brasileiras instaladas 

no país, tais como Odebrecht, Camargo Correa e Vale. Dentre esses investimentos, 

temos o aeroporto de Nacala, o projeto da barragem de Moamnha Major, empréstimos e 

incentivos do BNDES em programas de exportação de empresas brasileiras para a 
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África, o programa “Integração com a África”. Esse último, custou ao BNDES 360,5 

milhões de dólares em 2009. Essas ações, conjuntamente com os projetos de cooperação 

técnica seriam uma forma de “ajudar” o continente africano (MRE, 2010). O que para 

essa pesquisa nos parece mais uma política de soft power,  que conjuga os interesses 

econômicos a projetos de cooperação, que objetivam cumprir uma agenda política e de 

interesses privados. 

A Figura 4 mostra o mapa da África com as principais indústrias brasileiras 

instaladas no continente africano.  

 

 

Figura 4. As Empresas Brasileiras na África 
Fonte: IPEA (2010). 

 

Ao analisar a presença das empresas brasileiras na África, devemos considerar 

como parte da política externa e, assim, compreender as ações do governo brasileiro sob 
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um aspecto geopolítico de competição por acesso a recursos naturais. Nesse sentido, a 

cooperação é considerada um investimento à medida que objetiva ganhos econômicos e 

políticos, além de projetar internacionalmente o Brasil como uma nação que trabalha 

para o desenvolvimento de outras nações. Ou seja, apesar do discurso de 

horizontalidade, a cooperação Sul/Sul brasileira esconde relações de poder e de 

dependência. 

Como o foco da presente pesquisa é a CSS para o direito à saúde, cabe aqui 

mencionar que diante das inúmeras dificuldades a respeito da promoção de uma saúde 

global, Dwyer (2005) coloca três pontos a serem observados como deveres dos Estados: 

o dever de não causar dano (por exemplo: o dano ambiental ou as guerras), o dever de 

reconstruir acordos internacionais (redefinindo as estruturas e normas que determinam 

situações de injustiça) e o dever de assistência. Assim, no âmbito internacional, 

entende-se que as questões de saúde não podem ser encaradas como problemas 

simplesmente nacionais, verificando-se a necessidade de um paradigma que caracterize 

a saúde como um verdadeiro bem público global, demandando dos Estados programas 

de cooperação que sejam multidisciplinares, por isso a importância de uma abordagem 

teórica multifacetada, que crie um panorama capaz de elucidar  os mais diferentes 

aspectos das relações que emanam dos projetos de cooperação.  

 

2.1.2 Cooperação em saúde: caminhos e descaminhos da ampliação do Direito à 

Saúde 

 

Proporcionar atendimento de qualidade para todos em saúde é um dos grandes, 

senão o maior em termos de saúde pública. Para tanto, é necessário que as políticas 

feitas nos âmbitos dos governos federais estejam alinhadas às políticas municipais. Faz-

se necessário uma articulação abrangente que incorpore necessidades especificas para 

que todas as demandas sejam atendidas. Essa abordagem se aplica quando olhamos a 

saúde em termos globais. Para tanto, as políticas e projetos de cooperação em saúde 

precisam estar imbricados, uma vez que os problemas de saúde pública são 

multifacetados. Deve-se, então, pensar a saúde de modo a articulá-la com o cotidiano 

das pessoas e suas necessidades. O enfrentamento consistente de epidemias e endemias, 

como a aids, tuberculose e hanseníase, depende dessa abordagem complexa (Suyama & 

Lopes,2012) 
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Dessa forma, todo problema individual de saúde tem uma expressão e uma 

dimensão coletiva. Assim, mais uma vez, cabe aqui ressaltar que a prática de saúde é 

também uma prática social. Ou ainda: a saúde pública é uma prática social que busca 

modificar problemas de saúde. O Estado nacional sob a forma de um aparato técnico 

tem como objeto a dimensão coletiva do processo saúde/doença enquanto uma questão 

social. Sendo assim, a importância da CID não está apenas como campo de ação 

dinâmica, mas também como um espaço político (Suyama & Lopes, 2012). 

Analisando a saúde sob os olhares da cooperação internacional, observamos 

que ela acompanha as tendências da análise sobre a cooperação para o desenvolvimento 

de forma geral. Nas décadas que seguem o Pós Guerra, a cooperação era focada na 

construção de sistemas de saúde baseados na atenção primária. A ideologia neoliberal e 

a crítica ao Welfare State tiveram como consequência a busca pelo equilíbrio 

macroeconômico através de cortes de gastos também na agenda de saúde, incorporando 

os mesmos princípios de um Estado “menor” nessa agenda (Almeida, 2001). A criação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, juntamente com o Regulamento 

Sanitário Internacional, regulamentou as ações para o controle de doenças infecciosas e 

marcou as iniciativas para a governança global em saúde. 

Entre os países em desenvolvimento, aqueles de baixa e média rendas 

normalmente apresentam limitações severas em termos de governança, aqui entendida 

sumariamente como “a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as 

instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. É um processo 

contínuo pelo qual é possível acomodar interesses conflitantes ou diferentes e realizar 

ações cooperativas.” (Lorrenzetti & Carrion, 2012). Apesar da noção de governança ser 

polissêmica, segundo Lorrenzetti & Carrion (2012), a participação dos cidadãos em 

situações que afetem suas vidas é o ponto em comum das diversas definições, ou seja, 

todas concordam em dizer que a participação institui-se como parte do discurso e do 

processo político na governança. 

Essas limitações em termos de governança implicam em uma dificuldade em 

gerir políticas sociais. Os sistemas de saúde, de países como Moçambique, são 

geralmente frágeis, fragmentados, subfinanciados e faltam a eles os recursos 

tecnológicos básicos para oferecer assistência à saúde e medidas de saúde públicas 

adequadas às necessidades da população. Esse contexto os torna dependentes da ajuda 

internacional, que, por sua vez, em tese, se faria crucial tanto para o desenvolvimento, 
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quanto para a melhoria imediata das condições de vida e saúde de suas populações 

(Who, 2008). 

A necessidade latente de avanços no campo da saúde pública, principalmente em 

países da África, tem gerado um conjunto de iniciativas lideradas pelas Nações Unidas e 

pelas agências de cooperação dos países desenvolvidos que procuram responder as 

preocupações em saúde, embora muitas vezes os interesses motivadores sejam um tanto 

contraditórios em relação aos princípios declarados pela proposta de ajuda ou 

cooperação. A cooperação internacional entre países e regiões, direcionada pela 

alocação bilateral ou multilateral de recursos, sempre ocorre a partir de complexos 

processos políticos e econômicos (Who, 2008). 

Esse sistema dominante de cooperação internacional em saúde revela sua 

insuficiência de recursos financeiros. No caso da OMS, cerca de 60% do orçamento são 

contribuições voluntárias, cuja gestão se mostra perpassada por diferentes interesses, 

muitas vezes distantes da racionalidade técnica estrita. A maior parte das atividades em 

saúde internacional não seria compartilhada entre nações „equivalentes‟, sendo mais um 

reflexo da própria ordem política e econômica internacional, um espelho das relações 

geopolíticas que reproduziriam os desequilíbrios de poder e recursos. 

Além disso, esse sistema de cooperação em saúde, atualmente dominante, 

fundamenta-se no pressuposto de que os países beneficiários são frequentemente 

incapazes de organizar e articular as próprias demandas, muitas vezes devido a própria 

desarticulação dos ministérios de saúde e dos atores públicos e privados desses países. 

Mesmo com a proliferação de novos atores na dinâmica de governança global, 

que direcionam recursos e apoio político em prol da saúde, essa motivação ainda não 

reflete as mudanças necessárias para se atingir melhores resultados para a saúde nas 

populações alvo de cooperação. Diante desse fato, um debate eminente na comunidade 

internacional é a maneira vertical de cooperação das nações do Norte, que vinculam a 

cooperação/ajuda à doenças específicas e que, aparentemente, teriam pouco impacto nos 

sistemas de saúde e nos resultados para as populações-alvo da cooperação internacional 

(Who, 2009). 

Partindo do pressuposto que o direito à saúde deve ser o foco em projetos de 

cooperação para saúde, é importante considerar que as inter-relações entre saúde, 

crescimento e desenvolvimento são múltiplas e complexas, e, por isso, constituem 

dimensão relevante dos vários projetos de CID implementados ao redor do mundo. A 

dificuldade de acesso a uma alimentação básica, condições adequadas de habitação ou 
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água potável torna os indivíduos mais suscetíveis a contrair doenças, prejudicando o seu 

desenvolvimento e, também, sua condição como cidadãos, na medida em que limita sua 

atuação junto aos seus respectivos governos. Uma saúde precária exclui frequentemente 

as pessoas do exercício de uma atividade econômica e da cidadania favorecendo, 

agravando ou perpetuando círculos viciosos de pobreza. Podemos observar que o direito 

à saúde é inquestionável indutor dos processos de crescimento e desenvolvimento de 

um país, sendo a sua relevância crescentemente reconhecida em diversos campos de 

pesquisa e objetivo deste trabalho (Almeida 2010; Buss & Ferreira 2009; Ramos 2012). 

Considerando essa complexa interação de necessidades e consequências a partir 

desse tipo predominante de cooperação internacional em saúde, a cooperação Sul/Sul e 

a construção de parcerias, mais uma vez, desponta como uma alternativa ao modelo 

tradicional, na perspectiva de intercâmbio de experiências, aprendizado conjunto e 

compartilhamento de resultados e responsabilidades. No início do século XXI, o Brasil 

cria um sistema de combate a AIDS que se torna referência internacional, 

impulsionando a prática de cooperação do país (Lima, 2010), à proposta  de cooperação 

brasileira e a transferência de tecnologia, como bem expõe a ABC: 

 

Vários dos desafios africanos não são estranhos ao Brasil, país que ainda 

comporta muita desigualdade. Contribuir para o desenvolvimento africano, por 

meio do compartilhamento das soluções que encontramos para nossos próprios 

problemas, é o objetivo central de nossa cooperação técnica. (ABC, 2010, p.5) 

 

A política externa brasileira em conjunto com as ações diplomáticas obtiveram 

notadamente um grande avanço, tanto em termos de conceito e instrumentos, como em 

termos de prática, considerando-se principalmente o século XXI (Buss, 2010). 

O modelo operacional de cooperação em saúde dá-se nos países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por exemplo, através do Plano 

Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS), que considera as situações sociosanitárias 

dos países assim como seus recursos, sejam esses técnicos e/ou financeiros. Assim, 

grande parte dos projetos de cooperação acontecem na área de recursos humanos, 

objetivando o reforço da capacidade institucional dos sistemas de saúde (Buss,2010).  

Em relação à saúde, a CPLP estrutura-se através do Conselho de Ministros de 

Saúde dos países membros, do Grupo Técnico de Saúde da CPLP e pelo secretário 



51 
 

executivo da CPLP. Além disso, ainda conta com o suporte da FioCruz e do Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical de Portugal. Os projetos se fundamentam em sete eixos:  

  

1) formação e desenvolvimento da força de trabalho em saúde; 

2) informação e comunicação em saúde; 

3) investigação em saúde; 

4) desenvolvimento do complexo produtivo da saúde; 

5) vigilância epidemiológica e monitoramento da situação de saúde; 

6) emergências e desastres naturais; 

7) promoção e proteção à saúde (Buss, 2010, p.110). 

 

O principal eixo é a formação e desenvolvimento da força de trabalho em saúde. 

Isso se deve ao fato da notória precariedade, tanto da formação dos profissionais de 

saúde, quanto na quantidade desses servidores. Observou-se ainda um outro aspecto, 

que na literatura é chamado de brain draining, ou seja, o êxodo dos profissionais de 

saúde que almejam melhores condições de trabalho em outros países (Buss, 2010). 

Dessa forma, temos dois problemas conjugados: a necessidade de formação de 

profissionais e o êxodo dos que se formam. O que acontece é à medida que esses 

profissionais se formam ocupam cargos na rede pública normalmente mal remunerados. 

Assim, logo que surge uma oportunidade melhor eles deixam o cargo. Esse cenário é 

um ciclo vicioso muito comum em Moçambique. 

A cooperação brasileira em saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz, tem 

como premissa a chamada Cooperação Sul/Sul Estruturante como orientadora dos 

projetos de Cooperação Técnica Internacional (Kastrup & Pessôa, 2012). A concepção 

brasileira de cooperação Sul/Sul estruturante tenta inovar à medida que integra 

formação de recursos humanos, fortalecimento organizacional e desenvolvimento 

institucional, rompendo com a tradicional transferência passiva de conhecimentos e 

tecnologias. Dessa forma, a cooperação estruturante em saúde propõe explorar as 

capacidades e recursos endógenos existentes em cada país. A posição oficial de 

diferentes órgãos governamentais acerca da abordagem brasileira de cooperação em 

saúde informa que o país receptor se configura como protagonista da mudança e que 

formula uma agenda que seja sustentável e trabalhe em prol do próprio desenvolvimento 

(Almeida, 2010; Kastrup & Pessôa, 2012). No entanto, quando falamos da cooperação, 

estamos, necessariamente, falando da inserção financeira do Brasil em Moçambique, ou 
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seja, os projetos de cooperação não podem ser vistos de forma isolada dos mecanismos 

e instrumentos políticos e econômicos de atuação brasileira no país (Garcia & Fontes, 

2012). 

A proposta brasileira se baseia na ideia de um alto grau de envolvimento dos 

ministérios da saúde nos processos de negociação, definindo as corresponsabilidades. O 

maior direcionamento de esforços está no desenvolvimento e fortalecimento de 

instituições estruturantes dos sistemas de saúde, tais como Ministérios da Saúde, 

Escolas de Saúde Pública, Escola de Governos em Saúde e Institutos de Saúde com o 

objetivo de constituição e organização de redes colaborativas. No entanto, percebe-se 

que a mesma ênfase na horizontalidade não se dá em relação a sociedade civil 

(Almeida, 2010; Kastrup & Pessôa, 2012). Essa realidade se torna mais relevante na 

medida em que percebe-se uma lacuna teórica, que denota o pouco estudo sobre os 

atores da sociedade civil na cooperação, visto que, geralmente, os estudos sobre 

cooperação são pautados por análises a partir da relação entre Estados nacionais sendo, 

portanto, essa a proposta desta pesquisa.  

Quando buscamos analisar a cooperação brasileira em saúde, buscamos sua 

origem mais remota no movimento sanitarista, que propôs uma reforma do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A sugestão era que o debate ocorresse a partir de uma ótica 

internacional. Essa iniciativa resultou no esboço de um Programa de Difusão e 

Intercâmbio sobre Reforma Sanitária em 2003, construído através da colaboração entre 

o Ministério da Saúde e da Representação da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil (Pires-Alves et al, 2012). 

A intenção era mobilizar a cooperação técnica internacional, promovendo reformas 

universalistas no setor da saúde. Desse modo seria possível reafirmar a dimensão 

pública do direito à saúde, além de estimular laços de solidariedade e o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências entre os atores envolvidos nesse processo. Com isso, 

buscava-se estimular políticas de saúde internacional melhor adaptadas às agendas dos 

Estados nacionais. Esse programa alinhava-se às orientações mais recentes da política 

externa brasileira que conferia especial atenção aos marcos da Cooperação Sul/Sul, em 

particular, com os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP); com os países 

vizinhos latino-americanos; e com os países da iniciativa Índia – Brasil – África do Sul 

(IBAS). Além disso, o Ministério da Saúde divulgou sua proposta doutrinária e 

organizacional do SUS objetivando o reconhecimento internacional de sua suposta 
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“política social modelar” implementada no contexto brasileiro (Pires-Alves et al., 

2012). 

Em 2006, foi celebrado o Termo de Cooperação no. 41(TC-41) entre o 

Ministério da Saúde, a OPAS e a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). O TC-41 foi um 

dos principais mecanismos estabelecidos com o propósito de realizar o intercâmbio de 

experiências no contexto da cooperação Sul/Sul em saúde (Pires-Alves et al, 2012). 

Cabe clarificar as propostas e diretrizes da OPAS, para entendermos seu alcance no 

cenário internacional. Em meados da década de 1970, a OPAS registrou o que para a 

organização seria uma cooperação técnica ideal em saúde, caracterizada pela: (i) a 

“rejeição” da ideia de “dependência” e o reforço da ideia de “autossuficiência” dos 

países em desenvolvimento; (ii) a substituição da ideia de “transferência” pela de 

“criação e adaptação” e “compartilhamento de experiências” em contextos similares; 

(iii) a participação do pessoal nacional e seu controle sobre as várias fases do processo 

de cooperação; e (iv) a adoção de modos de operação “flexíveis”. Tal cooperação 

novamente incluiria: (v) uma ampla mobilização dos “recursos locais”; (vi) a ação 

orientada a “objetivos e metas” ajustados às disponibilidades do país receptor; além da 

(vii) adoção de “tecnologias apropriadas” às necessidades e meios locais (Ferreira, 

1976; Pires-Alves et al., 2012). 

A assinatura e a implementação do TC-41 evidenciou a inserção do Ministério 

da Saúde no cenário internacional, à medida que aprofundava relações junto aos países 

africanos e ao Mercosul, bem como procurava estreitar seus vínculos com a pasta das 

relações exteriores. Sob a ótica da chancelaria, o governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995–2002) estaria valorizando a construção de coalizões estratégicas Sul/Sul (Pires-

Alves et al., 2012). 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as tentativas de avanço na cooperação 

internacional receberam significativo destaque. O programa “Mais Saúde”, por 

exemplo, baseou-se na perspectiva de que a saúde deve ser parte integrante de uma 

estratégia de desenvolvimento comprometida com o bem-estar e a equidade também no 

âmbito internacional (Pires-Alves et al., 2012 ; Kastrup & Pessôa , 2012). 

Devemos chamar atenção para um processo mais recente dentro dessas politicas 

de cooperação, especialmente no que diz respeito a cooperação Sul/Sul: a triangulação, 

desenvolvida em termos de cooperação técnica que conjuga a capacitação profissional, 

o fortalecimento institucional e o intercambio técnico. Como exemplo temos a JICA 

(Agência Japonesa de Cooperação), que na África articula uma cooperação com o Brasil 
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(Buss,2010). A posição oficial do governo brasileiro é de que a interface entre saúde e 

relações exteriores teria se aprofundado significativamente nesse período. A revista da 

Agência Brasileira de Cooperação afirma que 

 

A saúde é tema predominante na agenda de cooperação técnica internacional nos 

âmbitos multilateral e bilateral. O Brasil, pela exitosa e dinâmica parceria 

desenvolvida entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde, 

é um dos principais difusores da cooperação técnica em saúde no mundo em 

desenvolvimento (ABC, 2007, p.1) 

 

Nos anos mais recentes, podemos identificar alguns episódios-chave desse 

processo de atualização da inserção brasileira na saúde internacional. Pode-se indicar, 

de início, a participação do país nos debates conseguintes à Rodada do Uruguai , em 

1994, que tratou da proteção e da flexibilização dos direitos patentários sobre produtos 

farmacêuticos e suas implicações para a saúde pública (Mansur, 2011; Pires-Alves et 

al., 2012). Outro momento que se destaca na cooperação brasileira em saúde é sua 

atuação junto aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. O Ministério da Saúde 

brasileiro, a partir da segunda metade dos anos 1990, frequentemente com o auxílio da 

FioCruz, passa a operar mais intensamente projetos no âmbito da organização de 

serviços de saúde em Angola e Moçambique. Além da preparação pedagógica de cursos 

locais de pós-graduação na área de saúde pública (Pires-Alves et al., 2012).  

 A FioCruz implantou um escritório regional africano em 2008, localizado em 

Maputo, Moçambique, mediante acordo com a União Africana, e o estabelecimento, em 

2009, do Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS), para que o modelo 

brasileiro de cooperação estruturante fosse viabilizado. Além disso, a presença da 

cooperação brasileira em saúde nesse país tem procurado se alinhar cada vez mais às 

recomendações de documentos internacionais como a Declaração de Paris (Buss & 

Ferreira, 2009; Pires-Alves et al, 2012). 

Quando falamos da CSS entre Brasil e Moçambique, estamos falando do modo 

como nosso país conduz a cooperação para o desenvolvimento e mais, especialmente, 

como elabora e conduz os projetos em saúde. A abordagem brasileira está centrada no 

conceito de “construção de capacidades para o desenvolvimento” e busca inovar em 

dois aspectos, sendo eles, a integração entre recursos humanos, organizacional e 

institucional, rompendo, portanto, dinâmicas de cooperação passiva, o que constituiria o 
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segundo aspecto. Originalmente, essa dinâmica foi pensada da seguinte forma, exposta 

na Figura 5: 

 

Figura 5. Modelo para a Estruturação da Cooperação para a Saúde 
Fonte: Buss (2011, p.3). 

 

Tendo isso em vista, percebemos que para que os projetos e a própria CSS em 

saúde sejam sustentáveis é necessário que haja a priorização da cooperação horizontal. 

Não devem se construir relações do tipo top/down, além de se envolver um maior 

número de lideranças políticas de forma mais consistente na proposta. Observamos a 

importância do envolvimento dos governos e das comunidades alvo e a necessidade de 

estimular parcerias em saúde. Em suma, devemos observar que esses âmbitos estão 

integrados e dependem do objetivo maior da CSS em saúde, que seria focalizar no 

desenvolvimento de capacidades em saúde das comunidades alvo dos projetos de 

cooperação (Almeida, 2010).  

A cooperação internacional em saúde deveriaenfatizar o desenvolvimento de 

comunidades e países, priorizando o intercâmbio de experiências, o aprendizado 

conjunto e o compartilhamento de resultados e responsabilidades por meio da 

participação dos atores nos processos de cooperação como forma de materializar a 

ampliação do direito à saúde. Na próxima seção trataremos especialmente do direito à 

saúde e de suas implicações nos projetos de cooperação. 
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3 INTERNALIZAÇÃO DA SAÚDE: DO DIREITO AOS PROJETOS DE 

COOPERAÇÃO 

 

Minha saúde é meu capital principal  

e eu tenho e quero administrá-la inteligentemente.  

(Hemingway,1952) 

 

Um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas é efetivar textos 

constitucionais que consagrem o direito à saúde, que por sua vez, dependem de serviços 

públicos prestados de modo específico a todos que dele necessitem. O direito à saúde 

configura-se como um direito fundamental de caráter tipicamente social. Añón (2009) 

considera na compreensão desse direito a garantia de acesso a estabelecimentos, bens e 

serviços de saúde, em especial, no que diz respeito aos grupos vulneráveis ou 

marginalizados. Propõe, também, que deve-se assegurar alimentação essencial, moradia 

e medicamentos essenciais.  

A temática da saúde está cada vez mais presente na agenda política dos Estados, 

dentre outras coisas, por se constituir em um desafio global e comum aos diferentes 

governos nacionais e porque o direito à saúde tem se relevado como uma das conquistas 

mais significativas das democracias atuais. Sendo assim, à medida que compreendemos 

que o direito a saúde está vinculado ao desenvolvimento socioeconômico, 

compreendemos, também, que para ampliar a efetivação do direito a saúde é preciso 

avançar no combate à pobreza e nas estratégias orientadas a assegurar o acesso 

universal aos tratamentos médicos, tanto preventivos quanto, de tratamento de doenças. 

 No entanto, deve-se estar atento que de modo algum essas estratégias se excluem. 

Trabalhar de forma a conciliá-las e articulá-las é um dos desafios com os quais se 

deparam os atores do campo da saúde. Além disso, processos virtuosos retroalimentados 

podem surgir da articulação entre esforços para o avanço do direito à saúde e combate a 

pobreza, visto que a erradicação da pobreza extrema conduziria a uma redução de 

muitas doenças ao mesmo tempo em que um melhor acesso a tratamentos médicos 

essenciais reduziria a pobreza extrema, permitindo aos pobres trabalharem de forma 

continuada desse modo se organizarem para seu avanço econômico (Pogge, 2005). 

Ao falarmos no direito á saúde é importante considerar a própria evolução da 

noção de saúde ao longo da história. Hipócrates, filósofo grego do século IV a.C., 
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compreendia a saúde a partir de uma visão holística. Para o estudioso grego, muitas 

epidemias relacionavam-se com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde as 

pessoas viviam. Para Celso, médico e alquimista suíço-alemão da primeira metade do 

século XVI, ressaltou a importância das leis físicas da natureza e dos fenômenos 

biológicos para a compreensão do organismo humano. Já no século XIX, Engels, 

filósofo alemão, ao se dedicar as condições de vida dos trabalhadores na Inglaterra, no 

auge da Revolução Industrial, concluiu que a cidade, o tipo de vida de seus habitantes e 

seu ambiente de trabalho seriam responsáveis pelo nível de saúde das populações. Cabe 

destacar que a noção de saúde está associada a uma compreensão própria a cada 

comunidade, devendo ser permanentemente construída e reconstruída, assim como a 

própria noção do direito à saúde (Dallari, 2009). 

Um passo importante em direção ao direito à saúde ocorreu no século XIV, na 

cidade de Veneza, onde se instituiu uma quarentena, primeira intersecção normativa 

entre saúde e comércio internacional. Isso depois de muitos anos em que os antigos 

estabeleceram as primeiras rotas comerciais iniciando o intercâmbio mundial de 

micróbios e doenças. No Renascimento, emergiu a noção de saúde pública e, com ela, o 

crescente acesso à informação, o que possibilitou uma certa consciência de como 

ocorriam as contaminações e as epidemias. Paradoxalmente, a crescente eminência dos 

riscos ambientais e sanitários, trazidas pelo intercâmbio de pessoas e produtos, se deu 

pari passu ao desenvolvimento da ciência e dos mecanismos de cooperação 

internacional. Ocorreu, então, uma regulamentação não nacional da vida individual e 

coletiva. Estabeleceram-se normas sobre os mais diversos temas nas esferas 

multilaterais. O tema da saúde foi e, ainda, é um dos mais complexos e polêmicos e, em 

muitas situações, mantém laços estreitos com o comércio e as questões econômicas 

entre as nações (Ventura, 2009).  

Já no século XX, observamos a consagração do direito à saúde em tratados 

internacionais e em constituições de diversos Estados nacionais. Houve um avanço 

tanto no conhecimento científico, quanto na análise dos custos da assistência à saúde. 

Na área de saúde, ao contrário do que normalmente ocorre em outros setores, o avanço 

tecnológico não implica na redução de gastos, pelo contrário, o custo do processo de 

produção de medicamentos é bastante elevado devido à inovação tecnológica e os 

mecanismos de patentes a eles associados (Mansur, 2011).  

A própria noção de saúde é alvo de importantes dúvidas e debates, seja do ponto 

de vista acadêmico, seja da perspectiva daqueles envolvidos com a implementação de 
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políticas nessa agenda. Tal dificuldade passa pela premissa de se definir a própria 

extensão do direito à saúde, que não é clara mesmo nas disposições da OMS. Ao tratar 

do direito à saúde, os Estados e Organizações Internacionais não podem restringir-se ao 

plano da abstração, devendo entender o direito à saúde em um plano da atuação 

concreta, considerando a realidade de cada comunidade, seja do ponto de vista social, 

cultural, político, econômico ou ambiental. O desafio é que a materialização do direito à 

saúde junto a cada realidade social demanda o estabelecimento de um sistema de 

assistência à saúde em condições de igualdade para todos, independentemente de sua 

inserção na estrutura social, política e econômica da sociedade, em conjunção com 

outros direitos sociais culturais e econômicos (Añón, 2009). 

Quando pensamos no direito à saúde, pensamos em vínculos decorrentes da 

solidariedade Estatal e da cidadania. Cada indivíduo que vive e pertence a um Estado, se 

fazendo cidadão nessa nação, teria o direito à saúde por sua filiação a determinado país. 

Essa noção do direito à saúde é consequência da evolução e extensão da própria noção 

de direito, que desde o surgimento e consolidação dos Estados-Nação vai se estendendo 

a toda a população de um país, vinculando os seus direitos à cidadania. (Dallari, 2009)  

Podemos observar que a própria noção de cidadania se transformou. 

Historicamente, no contexto do Estado-Nação, ser cidadão era ser reconhecido 

politicamente pelo Estado como um sujeito com direitos políticos e civis. Em vários 

países ocidentais, sobretudo as nações centrais, esses direitos se ampliaram, e os 

cidadãos passaram a buscar dos governos democráticos respostas e atitudes em direção 

ao aprimoramento dos direitos civis. Entretanto, ao mesmo tempo em que essas 

demandas despertaram uma consciência cidadã, traziam para o âmbito do Estado a 

tensão para garantir os direitos e promover uma redistribuição de renda e dos bens 

sociais. Porém, cabe destacar que o direito tende atualmente a não se concentrar nos 

órgãos representativos dos governos. Hoje, percebemos diversos centros de influência, 

construção de sentidos e até mesmo decisão em políticas públicas que envolvem a 

sociedade civil, como os diferentes mecanismos de participação popular que foram se 

consolidando ao longo dos anos.  Também na própria ação, articulação, luta e incidência 

através de OSC, que acabam por reconfigurar, ampliar e dar maior concretude à noção 

de direito à saúde e às demandas e lutas sociais associadas a ele (Oliveira & Junqueira, 

2003; Arnanud & Capeller, 2009).  

Essa nova configuração fundamenta-se em alguma medida nas sucessivas 

reivindicações da sociedade civil por um direito à saúde global que ampliasse a 
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cooperação para além da segurança, aqui entendida em termos militares e de 

manutenção da paz. O direito à saúde passa a ser observado tanto, como um status 

dentro de um Estado, quanto como um conjunto de comportamentos, posturas e 

demandas não necessariamente relacionadas com um território nacional (Buirette, 

1996).  

Podemos observar que a cidadania é exercida hoje através de organizações de 

cidadãos, tanto no interior dos Estados ou nos blocos regionais ou globalmente, 

sobretudo no âmbito das organizações internacionais. É plausível falar em um 

ressurgimento da sociedade civil, que almejaria não somente a representação nacional, 

mas a participação ativa na administração dos assuntos públicos que atingem dimensões 

globais: incluso os projetos de cooperação no campo da saúde (Arnanud & Capeller, 

2009).  

Podemos entender que diante desse mundo com fronteiras cada vez mais fluidas 

compreender a saúde como uma questão que transcende fronteiras e governos e se 

configura diante de amplos atores é transcender os entendimentos anteriores de saúde 

internacional. Implica, então, em ampliar e compartilhar, suscetibilidades, experiências 

e responsabilidades globais em saúde (Kickbusch, 2010). 

Os desafios em saúde passam a ser partilhados entre países, uma vez que a 

saúde, progressivamente, ultrapassa as fronteiras técnicas e ganha destaque nas políticas 

externas dos países. Essa configuração de saúde global representa a mudança da saúde 

como política de desenvolvimento e transferência de recursos. Caracteriza-se pela 

responsabilidade coletiva. Dessa forma, os problemas nacionais de saúde precisariam 

ser compreendidos e exigiriam esforços coordenados, uma vez que suas implicações 

podem ser observadas também no âmbito econômico. Hoje temos claramente uma 

necessidade de gerenciar os riscos de saúde contemplando determinantes mais amplos 

que considerem as características de cada grupo social (Kickbusch, 2010). 

Dentro desse contexto, muito se diz sobre a diplomacia da saúde global. Ao 

entendermos diplomacia como uma arte prática na condução de negociações políticas, 

econômicas e sociais, vemos que diplomacia da saúde global reconhece a importância 

dos bens públicos globais e entende, portanto, as políticas de desenvolvimento e 

comércio, saúde e o meio ambiente complementares (Kickbusch, 2010). Dessa forma, a 

diplomacia da saúde global nos diz sobre a importância e necessidade de se interpretar 

os processos de negociação considerando os diversos atores envolvidos e que 

influenciam as políticas de saúde. Dessa feita, seria preciso considerar as dimensões que 
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circundam essa diplomacia da saúde considerando, assim, o ganho em segurança da 

saúde, a compreensão da saúde como resultado de um esforço comum além da 

capacidade de melhorar e fortalecer as relações entre os países.  

Diante desses objetivos, entender a saúde em sua dimensão global é atender aos 

interesses nacionais e globais, ajustar e agregar novos atores no trabalho de melhorar a 

saúde e, acima de tudo, assegurá-la como um direito humano e um bem público global 

com metas de resultados na redução da pobreza (Kickbusch, 2010). 

Portanto, percebe-se que a saúde global é multifacetada, isto é, gera implicações 

e a necessidade de uma compreensão intelectual e estratégias de ação articuladas entre 

as áreas de saúde pública, relações internacionais, gestão, direito e economia, além de 

fundamentar-se em áreas como governança e política externa. 

Quando se pensa a governança em saúde global, entendemos que o panorama da 

saúde está em constante transformação. Observamos, por exemplo: o crescimento de 

parcerias público-privadas (PPPs), o crescimento de projetos de cooperação em saúde, o 

surgimento de novos atores representantes da sociedade civil, que juntos contribuem 

para uma configuração dinâmica do campo da saúde global (Kickbusch, 2010). 

Não mais se entende que o Estado e os governos são os únicos responsáveis pela 

saúde de seus cidadãos, uma vez que os riscos interfronteiriços são cada vez maiores. 

Assim, é imperativo que haja um esforço conjunto impulsionado por especialistas em 

saúde pública e representantes dos ministérios da saúde, setor privado e as OSC para 

que os problemas eminentes sejam contidos da melhor maneira. 

Outro âmbito da saúde global é a política externa. Essa faceta fica mais evidente 

ao observarmos, por exemplo, os acordos firmados no G8. Na Assembleia Geral da 

ONU, as estratégias de redução da pobreza buscam tirar da obscuridade a saúde, 

colocando-a como uma necessidade global de cooperação integrada às ações de política 

externa (Alcazar, 2008). 

A saúde configura-se como política externa à medida que a saúde pública é 

entendida como uma questão importante no alcance de objetivos com relação à 

entidades externas. Temos, por exemplo, no âmbito da segurança nacional, que a saúde 

destacou-se pelas ameaças de bioterrorismo. No comércio internacional, a saúde pública 

se destaca na defesa dos interesses econômicos a partir do entendimento de que se um 

país tem uma população saudável ele produz mais, logo gera mais riqueza, além disso, a 

saúde serve para regular relações de trocas de mercadorias entre países - barreiras 

sanitárias, exigências de adequação de produtos (Kickbusch, 2010). 
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Na declaração de Oslo sobre a saúde pública global de 2007 o ministro Celso Amorim; 

Douste-blazy, Wirayuda, Store, Gadio, Dlamini-zuma & Pibulsonggram (2007) 

explicitam essa questão: 

 

Na atual era de globalização e de interdependência há necessidade urgente de 

ampliar o escopo da política externa. Acreditamos que a saúde seja uma das 

questões de política externa mais importante, a longo prazo, em nosso tempo, mas 

ainda extremamente negligenciada, […] Assim, comprometemo-nos a exercer 

impacto sobre a saúde, tornando-a ponto de partida, e a definir lentes que cada um 

dos nossos países usará para examinar os elementos essenciais da política externa 

e as estratégias de desenvolvimento, e a nos empenhar num diálogo sobre as 

maneiras de tratar as opções políticas desde esta perspectiva. (Amorim et al., 

2007, p.1373) 

 

Em síntese, a saúde global se remete a questões que transcendem as fronteiras 

nacionais e portanto requerem a cooperação internacional para o desenvolvimento de 

soluções para doenças como o ebola, a malária, a aids, a tuberculose e o combate a 

problemas públicos como a desnutrição. Tanto doenças fruto da interação com os 

diversos ecossistemas, quanto doenças causadas pela fome precisam ser contempladas 

por projetos de cooperação internacional a partir de olhares multidisciplinares, 

observando as diversas interações que as causam essas doenças e a partir delas as 

implicações.  

Diversos serviços oriundos dos ecossistemas podem trazer consequências para 

os determinantes em saúde, mostrando, mais uma vez, que os projetos de cooperação 

precisam se basear em abordagens multidisciplinares. Entendemos, portanto, que o 

debate sobre saúde adota atualmente uma dinâmica multifacetada que realça a 

necessidade de investimentos na área da saúde e que, acima de tudo, configura-se como 

um desafio global e um direito humano que conclama a participação dos governos, das 

OSC e das empresas privadas, além das OI‟s, para que as interfaces de seus problemas 

sejam administrados agregando todos os protagonistas e as diversas dinâmicas que se 

relacionam à saúde. 

Desta feita, vários atores envolvidos no campo da cooperação para o 

desenvolvimento e da gestão da saúde pública partem do princípio que, em se tratando 

do direito à saúde, é não só compatível, mas absolutamente necessário que os cidadãos 

participem da discussão dos planos, projetos, programas e variadas outras formas de 

materialização da saúde em sua comunidade e sociedade. Assim, a expressão direito 
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remeteria a uma situação muito mais ampla do que a lei, por meio do chamado Estado 

Democrático de Direito, aproximando-se da noção de justiça e da participação popular 

em todos os momentos de sua materialização, no caso, do direito à saúde. Somente 

dessa forma e assumindo que a expressão “direito à saúde” seja fruto de um sentido ou 

um significado socialmente compartilhado por todos os cidadãos, políticos e gestores 

públicos de que o direito à saúde poderia se fazer realidade, sendo permanentemente 

reconstruído (Dallari, 2009).  

Na próxima seção, iremos aprofundar a discussão sobre a noção do direito à 

saúde, trazendo para o debate o modo como as organizações internacionais o entendem 

e tentam dar concretude a ele, assim, como, os Estados encaram a cooperação 

internacional como estratégia para garanti-lo e/ou ampliá-lo. 

 

3.1 Direito à saúde e organismos internacionais: da retórica à cooperação 

 

Organizações internacionais assumiram maior relevância após a Segunda Guerra 

Mundial objetivando a reconstrução dos países aliados em termos econômicos e sociais. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi a primeira destas organizações a assumir 

um papel fundamental na ordem internacional. Um dos seus principais objetivos foi 

defender os direitos humanos buscando promover o progresso social e a construção de 

uma identidade internacional mínima (Afonso & Fernandes, 2005).   

No que compete aos direitos humanos, foi possível através de acordos firmados 

entre os Estados com objetivos diversos, perseguindo um mesmo fim: a paz mundial. 

Para tanto, foi necessário desenvolver um mecanismo pacífico capaz de solucionar as 

controvérsias nas diversas áreas do convívio entre os Estados. A cooperação entre os 

atores diante dessa configuração das relações globais se apresenta nesse contexto como 

estratégia fundamental para a resolução dos problemas gerados pela interdependência 

(Afonso & Fernandes, 2005). 

No Direito Internacional, diversos documentos foram produzidos com 

preocupação direta ou indireta para a proteção do direito à saúde. Podemos citar alguns 

mais relevantes para o entendimento desse processo. Primeiramente, temos a Carta das 

Nações Unidas, aprovada na Conferência de São Francisco em 26 de junho de 1945, 

responsável pela positivação de direitos humanos no plano internacional que deveriam 

ser garantidos por todos os Estados.  
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Em 1948, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que apesar de 

não apresentar uma definição clara sobre o direito à saúde, o entende como um direito 

humano, sendo, portanto, irredutível, devendo seguir padrões mínimos que resguardam 

a segurança física e psíquica de cada ser humano. Note-se que a Declaração Universal 

de 1948 foi legitimada por quarenta e oito países de um mundo ainda colonial, ao passo 

que a Declaração de Viena de 1993 recebeu a aceitação de quase duas centenas de 

Estados (Alves, 2003). Em Viena conseguiu-se afirmar a universalidade porque, dentre 

outros fatores, dialeticamente, afirmou que o direito deve estar em sintonia com a 

diversidade cultural (Torronteguy, 2010). 

No ano de 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC) promoveu o reconhecimento da saúde como direito humano no 

âmbito do direito internacional, representando um importante passo para a proteção da 

saúde. O PIDESC, no que diz respeito aos países de língua portuguesa, está em vigor no 

Brasil, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe assinou o Pacto em 

1995, porém não o ratificou, de modo que ele ainda não está em vigor para o país. No 

caso de Moçambique, alvo desta pesquisa, o tratado não foi assinado. Ademais, o 

Protocolo Opcional ao PIDESC foi assinado apenas por Guiné-Bissau em setembro de 

2009, no entanto ainda não está em vigor, faltando o depósito do instrumento de 

ratificação. Os demais países que assinaram o tratado, Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Moçambique e Guiné- Bissau, não aderiram ao protocolo. Esse documento estabelece a 

competência do Comitê sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais da ONU, que 

têm a obrigação de receber comunicações individuais sobre violações a esses direitos 

ocorridas nos Estados, partes do protocolo (Torronteguy, 2010). 

Em 1969, o Pacto de San José da Costa Rica sobre os direitos humanos 

reconheceu que o direito à saúde deve ser concedido e assegurado, avaliando sua 

amplitude (direito à vida, integridade e liberdade) e, portanto em consonância com os 

direitos econômicos, sociais e culturais presentes no artigo 26 do mesmo pacto. Nesse 

sentido, faz-se importante a cooperação em diversas áreas, incluindo a dimensão técnica 

da promoção do desenvolvimento e cumprimento amplo e irrestrito dos direitos 

humanos. Duas formas de agir são consideradas essenciais para que o Estado assegure 

os direitos humanos:  a forma preventiva e a incidental (Borges,2006). Nesse sentido, se 

considerarmos que os recursos em saúde são finitos, entendemos que o Estado deve 

afirmar, por meio de políticas de saúde, as demandas caracterizadas como necessárias e 

legítimas de cada população ou comunidade.  
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Seja qual for o Estado, por mais desenvolvido que seja, atua a partir do 

estabelecimento de prioridades em virtude de recursos escassos estabelecidos de acordo 

com as oportunidades de gozo de uma vida plena. Apesar disso, alguns Estados não 

conseguem prover, devido a diversos fatores, um mínimo necessário para manter o 

funcionamento dos serviços básicos de saúde. Por essa razão surge a cooperação entre 

os países no campo da saúde (Ramos, 2012). 

Quanto à proteção do direito à saúde, podemos destacar no âmbito internacional 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), organismo internacional integrante da ONU, 

que iniciou suas atividades no dia 7 de abril 1948. O art. 1º de sua Constituição prevê 

que o papel da OMS é o de possibilitar para todos os povos o melhor nível de saúde 

possível. No preâmbulo da Constituição, os Estados-partes declaram que estão em 

conformidade com a Carta das Nações Unidas, de forma a garantir alguns princípios 

básicos para a felicidade, relação harmoniosa e segurança de todos os povos (Aith, 

2009; Dallari, 2009; Pereira, 2009).  

Como grandes pilares que regem o direito internacional no que se referem à área 

da saúde, podemos destacar o bem-estar físico, mental e social, e não, somente, a 

ausência de doenças ou enfermidades. Além disso, deve-se considerar, também, o gozo 

do maior padrão de saúde desejado como um direito fundamental de todos os seres 

humanos, sem distinção de raça, religião, opção política e condição econômica e social. 

Ainda no que concerne a saúde, temos que a sua manutenção para todos os povos é 

fundamental para a consecução da paz e segurança e depende da cooperação da 

sociedade civil dos Estados, e das empresas transnacionais e locais, além das OIs. É 

importante ainda observar que o sucesso de um país na promoção e proteção da saúde 

pode trazer benefícios para outros países, constituindo-se, muitas vezes, em um 

interesse mútuo entre nações.  

No entanto, à medida que concordamos que fatores socioeconômicos 

influenciam decisivamente o direito à saúde, compreendemos que a sua efetividade está 

vinculada ao princípio da igualdade. Este não é isonômico, pois como já foi destacado, 

em especial em países como Moçambique, devido à dimensão do acesso a serviços de 

saúde. A questão socioeconômica subsiste como condição intrínseca e condicionante do 

acesso à saúde, seja qual for a posição social ocupada pelo cidadão (Currea-Lugo, 

2005). Mesmo que constitucionalmente o direito seja garantido, o acesso a ele não está 

garantido. Portanto, o direito à saúde não pode ser entendido como o simples direito de 
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ser saudável, mas, sim, como um conjunto de liberdades e direitos à saúde (Ramos, 

2012). 

Cabe lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 

seu artigo XXV, considera o direito à saúde como inalienável, ou seja, deve ser 

assegurado nos âmbito nacional e internacional independentemente da vontade do 

titular. Percebe-se que a saúde depende tanto de características individuais, físicas e 

psicológicas, quanto do ambiente social, político, cultural, econômico e ambiental em 

que os cidadãos estão inseridos. Considera-se que o direito à saúde é inerente à vida sob 

a égide dos Estados. Portanto, ninguém pode, individualmente ser responsável por sua 

saúde (Dallari, 2009; Pereira, 2009; Mansur, 2011). Objetivando regular e supervisionar 

essas questões, os tratados internacionais consagram valores comuns, que apesar de 

serem compreendidos em conjunto, ganham diferentes formas de realização nas 

diversas culturas (Ramos, 2012). Corroborando essa perceptiva, Loureiro (2008, p. 40) 

afirma que: 

 

Falar hoje de direito à (proteção da) saúde implica ter presente a crise do Estado 

Social- parte da doutrina refere-se já a Estado pós-social. No entanto, a reação a 

certos aspectos patológicos do Estado Social – a sua versão obesa, o Estado 

Providência – não deve levar, na multiplicidade de adjetivações do Estado, a que 

o anunciado „Estado elegante‟ se transforme num Estado anoréxico, incapaz de 

assegurar uma justiça material, assente, como escrevia Marcello Caetano, numa 

distribuição equitativa dos bens da vida, de modo a proporcionar a cada um a 

possibilidade de fruir, através da „igualdade de oportunidades‟, um quinhão das 

riquezas culturais e materiais acumuladas pelo esforço coletivo (Loureiro ,2008, 

p. 40) 

 

O direito à saúde ainda pode ser entendido como um direito social, que como tal 

fora forjado no contexto das lutas de classe que viabilizaram os grandes pactos social 

democratas entre capital e trabalho, e desenvolvido no âmbito das Constituições 

Dirigentes dos Estados de Bem-Estar: 

 

[...] o direito social visa a se constituir como um instrumento de intervenção que 

procura compensar e corrigir situações de desigualdade e restaurar equilíbrios 

ameaçados. O direito social é um direito de preferências, um direito de não 

reciprocidade, um direito de discriminações positivas (Ewald, 1988, p. 46). 

 

O direito à saúde como direito social tem implicações claras no que diz 

respeito à inclusão social, uma vez que a saúde de um indivíduo pode se formar, ou se 
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alterar de acordo com a sua realidade social, tendo, portanto, a capacidade de influenciar 

a condição humana. A saúde contempla a dimensão social, não sendo, apenas, uma 

condição para a autorrealização individual, nem uma condição de ausência de doença, 

mas, sobretudo, uma forma de se criar e fortalecer laços sociais. Assim como a saúde 

pode inserir os sujeitos nos diversos contextos de vida, a falta dela também pode excluí-

lo, através do estigma e do preconceito (Minhoto, 2009; Dallari, 2009; Penalva, 2009). 

É bastante evidente que a doença pode ser um fator de exclusão social, 

limitando o indivíduo na realização de algumas tarefas ou potencialidades e afastando-o, 

ou restringindo seu acesso a certos momentos no convívio social. Conquanto, mais do 

que limitações físicas, a doença traz consigo a marca da diferença, ou mesmo da 

indiferença, configurando uma condição na qual o indivíduo não recebe amparo e não é 

visto/considerado como parte do cenário social. O estigma que, algumas enfermidades 

como a AIDS, tuberculose e hanseníase, carregam deixa claro que a doença é uma 

representação social e que se transforma conforme a influência de fatores sociais, 

culturais e econômicos (Minhoto, 2009; Penalva, 2009). 

Uma vez que o estado doentio é uma vulnerabilidade e ao mesmo tempo um 

fator de exclusão social foi necessário a introdução do conceito de vulnerabilidade na 

área de saúde. Isso se deu a partir do início da década de 1990, através das pesquisas em 

torno da AIDS, logo estendido a diversos grupos sociais que não, necessariamente, 

estavam infectados com o vírus dessa doença, mas que se inserem em realidades sociais 

marcadas pela vulnerabilidade (Minhoto, 2009).  

A ideia de grupos vulneráveis relaciona-se a duas situações de suscetibilidade: 

a desigualdade e a diferença. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inclui a 

igualdade como um dos seus principais valores, rejeitando qualquer tipo de 

desigualdade e diferença entre os povos. Embora a Declaração consagre o princípio 

basilar da igualdade de todos, garantir essa igualdade em termos práticos é uma tarefa 

muito complexa e ainda em construção. Exige dos governos, organismos internacionais, 

organizações da sociedade civil e cidadãos em geral a defesa dos grupos sociais 

portadores de especificidades, garantindo ou promovendo a inclusão social através de 

políticas públicas e projetos de cooperação que respeitem os saberes locais (Minhoto, 

2009; Miranda, Lacerda, 2009).  

Dessa forma, apesar da Declaração ressaltar a importância de preconizar a 

situação dos grupos vulneráveis em relação ao direito à saúde, a garantia de acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde, tanto no âmbito nacional, quanto 
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internacional, não existe na prática. O gozo desses serviços é desigual. Na realidade o 

que observamos é um abismo entre o direito proclamado e o direito efetivado (Ramos, 

2012).  

Considerando a fragilidade desses grupos ou comunidades, aliar os princípios 

da igualdade, universalidade e equidade à garantia do direito de participação na 

formulação das políticas públicas e projetos de cooperação em saúde assume grande 

importância e uma grande complexidade (Minhoto, 2009; Miranda, Lacerda, 2009). 

No que concerne à alocação de recursos em saúde, um grande desafio é realizá-

lo de maneira justa, inclusive e sobretudo nas matérias que são alvo da cooperação. A 

análise de projetos de cooperação e/ou políticas de saúde precisa considerar como são 

definidas prioridades e discutir até que ponto os critérios adotados levam efetivamente 

em consideração as necessidades reais dos pacientes, além de serem transparentes e 

universalmente conhecidos, sobretudo pelos afetados diretamente por esses parâmetros. 

Para Ramos (2012), as políticas de saúde devem ser desenhadas em consonância com 

quatro elementos fundamentais: ser pública, relevante, regulada pelo Estado e passível 

de contestação. Também cabe destacar a importância da participação popular no que 

concerne as questões ligadas aos saberes locais e das tecnologias sociais. Para o autor, 

os projetos de cooperação devem respeitar, reconhecer e desenvolver projetos de 

intervenção em saúde a partir dos saberes locais e da forma como as comunidades 

enxergam o direito à saúde. Isso seria essencial para que a intervenção não assuma um 

caráter assistencialista e/ou top-down. 

O direito à saúde faz parte do princípio da abertura constitucional – ou 

princípio internacionalista – e adquire uma posição estruturante no direito interno dos 

países. Essa abertura, além do reconhecimento do direito internacional como direito 

vigente no território estatal, traz consigo a participação dos poderes públicos nacionais 

na solução de problemas internacionais. Para que isso seja possível, há uma “base 

antropológica amiga de todos os homens e todos os povos” (Canotilho, 2001, p. 363), 

que se traduz no princípio da dignidade humana (Comparato, 2006). Dessa forma, os 

desafios e dilemas, enfrentados pela ordem estatal no seio de cada país se confundiriam 

com os desafios globais de desenvolvimento e diminuição das iniquidades 

(Torronteguy, 2010). 

Além disso, apesar dos esforços dos organismos das Nações Unidas, em 

particular da OMS, para a harmonização das normas sanitárias, e de saúde nacionais, e o 

avanço da regulamentação sanitária internacional, ainda hoje, encontramos muitas 
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limitações em termos do direito à saúde. A cooperação entre os Estados evoluiu 

significativamente para combater as epidemias e melhorar os indicadores relativos à 

saúde, entretanto, seu desempenho ainda seria aquém das necessidades no acesso à 

saúde, em consequência sobretudo da ausência de um mecanismo punitivo, ou mesmo 

um sistema que obrigue os Estados a cooperarem, tal como existe na Organização 

Mundial do Comercio (OMC). Esse organismo dispõe de um sistema de solução de 

controvérsias que autoriza o Estado vitorioso a aplicar medidas comerciais 

compensatórias dos danos que sofreram por violação das regras do livre comércio 

(Rezek, 1996; Hoekman, 2001; Borges, 2006; Ostry, 2007; Carvalho, 2007; Mansur, 

2011). 

Podemos considerar que os fóruns relacionados à saúde promovidos pela OMS 

evoluíram, uma vez que houve a consolidação de foros decisórios internacionais que 

resguardam a efetivação desses direitos. Como exemplo, temos a existência dos 

sistemas regionais de proteção de direitos humanos nos continentes africano, americano 

e europeu, bem como a atuação da Comissão em Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, assim como a criação do Tribunal Penal Internacional (Ventura, 2009; 

Mansur, 2011; Torronteguy, 2010). 

Ainda é importante notar que, muitas vezes, o desafio para a efetivação de 

direitos não está na existência de um contencioso internacional, mas, sim, na falta de 

coordenação entre políticas nacionais. Em muitos casos, para efetivação do direito à 

saúde é necessário que os Estados trabalhem em conjunto, porque se configuram 

situações em que os países, por seus próprios meios, não conseguem prover ao povo 

políticas públicas eficazes de acesso a saúde (Torronteguy, 2010), como é o caso de 

Moçambique. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é signatário de 19 

acordos multilaterais relativos à saúde pública. O mais recente é a Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco, cuja vigência em território brasileiro data de 2 de janeiro de 

2006 (Ventura, 2009). No âmbito bilateral, o Brasil é signatário de 84 acordos em 

matéria de saúde, dos quais 51 foram assinados durante os anos 2000, com um amplo 

espectro de temas que vão desde a prevenção a AIDS até o incentivo ao aleitamento 

materno. Pode-se considerar que nosso país tem sido bastante ativo no que concerne à 

cooperação sanitária internacional. Um dos seus parceiros é Cuba, com quem firmou 10 

acordos entre 1993 e 2004. Por sua vez, a África conhece particular evolução. Esses 

inúmeros acordos seriam fruto da política externa brasileira, que tem apostado na 
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cooperação dita “horizontal”, ou seja, entre os países em via de desenvolvimento 

(Ventura, 2009), que nesta pesquisa denominamos de cooperação Sul/Sul.  

Em Moçambique, objeto desta investigação, o direito à saúde também é 

reconhecido, apesar desse país não ser signatário do PIDESC. Justifica-se a defesa da 

saúde através do art. 89 da constituição moçambicana, que determina como direito de 

todos os cidadãos à assistência médica. Isso por ser constatado através dos vários 

tratados de cooperação dos quais participa.  

As relações exteriores de Moçambique com o Brasil são fundadas na 

cooperação e na solidariedade internacionais, estratégia declarada pela chancelaria 

moçambicana e especialmente, em relação a nações vizinhas e países de língua 

portuguesa. Além disso, ambos reconhecem a importância da cooperação internacional 

e a aproximação com as nações que partilham o mesmo idioma. Contudo, verifica-se 

uma realidade contraditória, que encena a crescente incorporação do direito à saúde aos 

direitos nacionais, em que Estados como o moçambicano são incapazes de realizá-lo 

(Ramos, 2012). 

Muitos programas de cooperação estão focados nos direitos humanos com a 

intenção de contribuir para que as sociedades recebedoras da cooperação sejam 

“educadas” em direitos humanos, muitas vezes, sob uma perspectiva enviesada dos 

países doadores, revelando traços de colonialismo. O discurso dos direitos humanos é, 

então, incorporado segundo cada agente de cooperação internacional, que em cada 

programa de cooperação adota um enfoque sobre os direitos humanos que justifiquem 

sua execução. Isso notadamente, fragmenta as ações de cooperação e as fragiliza, 

minando seus efeitos e a efetivação do direito à saúde. Sendo assim, é importante 

considerar que a cooperação internacional surge como uma alternativa para o 

desenvolvimento, ao mesmo tempo, em que se multiplicam suas contradições 

(Torronteguy, 2010; Mansur, 2011). Dessa forma, é preciso estar atento para a 

manutenção da dependência, não só através dos projetos de cooperação, mas também 

dos estudos que tratam das relações de dependência entre Estados(Faria, Guedes & 

Wanderley, 2015). 

Isso posto, tanto no âmbito nacional, quanto no internacional, a saúde se 

constitui em um objeto de análise complexo, resultante de um conjunto amplo de 

determinantes, não devendo ser compreendida a partir de visões fragmentadas e 

redutoras, tais quais aquelas que associa a saúde à ausência de doença. A saúde pública 

é, simultaneamente, campo de saber científico, social e de serviços, mas é em suas 
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práticas que se constituem os contornos e limites do conhecimento e da práxis social 

ligada à saúde (Silva, et al. 2013). Devido a essa complexidade, a pesquisa sobre 

cooperação em saúde assume um caráter ainda mais desafiador.  

Ao estudarmos a cooperação em saúde em Moçambique, devemos analisar, não 

apenas, a realidade desse país, mas também a do próprio parceiro provedor de recursos, 

informações, tecnologias e saberes: o Brasil. Isso se justifica porque a cooperação para 

o desenvolvimento não acontece de forma independente da realidade socioeconômica, 

cultural e política dos países envolvidos, inclusive do país que promove a ajuda, 

reproduzindo visões de mundo, saberes, ideologias e lutas políticas internas ao Estado 

nacional nas suas ações de cooperação internacional. Portanto, cabe refletir sobre qual o 

papel do poder executivo para a garantia ao direito à saúde no caso brasileiro. Conforme 

afirma Arretche (2005 p. 29), “a fase de implementação do SUS operou um 

deslocamento da arena principal de formulação da política de saúde: do Parlamento para 

o Poder Executivo”. Cabe, portanto, ao Poder Executivo, em parceria com a sociedade 

civil, elaborar, implementar e executar as políticas públicas sanitárias e as de saúde em 

geral no contexto brasileiro. 

Resgatando a evolução desse direito no Brasil, temos que no período da 

ditadura e seu modelo de privatização dos serviços de saúde, a reforma sanitária surgiu 

como um resgate do Estado Democrático de Direito. Muito mais do que uma luta por 

direitos constitucionalizados, foi a luta por instituí-los por meio de políticas públicas 

efetivas e eficazes que ganhou destaque nesse período. Desta forma a constituição de 

1988 retrata a transformação no padrão de proteção social; buscava-se a universalização 

da cidadania. Para Fleury (2009), a reforma sanitária pode ser entendida como um 

“projeto e a trajetória de constituição e reformulação de um campo de saber, uma 

estratégia política e um processo de transformação institucional (Fleury, 2009, p.  746)”. 

Ela ainda traz uma concepção de saúde mais ampla e complexa que sintetiza múltiplos 

determinantes, sejam eles sociais, técnicos, logísticos ou estruturais (Fleury, 2009). 

A Reforma Sanitária no Brasil institucionalizou-se no âmbito do Poder 

Executivo, mas foi impulsionada pelas demandas de diversas OSCs e atualmente é o 

Ministério da Saúde (MS) que tem o dever de garantir o direito à saúde em parceria com 

a sociedade civil. As OSCs detém um papel de suma importância no direito à saúde, 

principalmente porque no Brasil essa conquista é fruto da luta de diferentes movimentos 

sociais, que foram paulatinamente conquistando o direito de discutir com o Estado, 

planejar e monitorar, além de, em vários casos, executar, políticas públicas 
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viabilizadoras do direito à saúde (Oliveira; Junqueira, 2003; Sena, Lopes e Oliveira, 

2011).  

Quando se discute saúde, a questão da universalidade é sempre um ponto 

importante. Dentro dessa dinâmica, duas questões nos chamam atenção: primeiramente, 

a questão da administração governamental, que deve primar pela eficiência; a segunda 

questão discute o papel do Estado e suas funções na garantia da saúde, ou seja, cabe 

saber quais as responsabilidades do Estado quando o assunto é saúde (Almeida, 1999). 

Portanto, 

 

Reformar o Estado não é simplesmente uma questão de vontade política para 

implementar as fórmulas institucionais corretas. Os esforços para transformar a 

moldura institucional serão afetadas pela história pregressa de cada sociedade, 

pelas negociações e conflitos entre grupos de interesse domésticos e 

internacionais, políticos e burocratas, muitos com importante sustentação no 

status quo institucional (Almeida, 1999, p. 281). 

 

O que podemos entender, diante do exemplo brasileiro, é que a noção de direito 

à saúde está sempre em movimento, uma vez que acompanha a transformação da 

compreensão socialmente construída pela população sobre a saúde e o direito a ela 

(Delduque & Oliveira, 2009). Apesar da profunda ligação com a realidade intrínseca a 

cada nação, é necessário estabelecer laços entre os países, através da cooperação, a fim 

de tornar possível a garantia e plena realização do direito à saúde, básico e fundamental 

para o exercício de outros direitos humanos. A conquista de direitos precisa ser 

entendida, primeiramente, como um processo social repleto de lutas e enfrentamentos, 

e, somente, em um segundo olhar como sistema de normas de conduta criado e 

conduzido pelo Estado.  

Na seção seguinte, iremos tratar das relações que estão presentes nos projetos de 

cooperação para o direito à saúde. Busca-se discutir qual o papel dos diferentes atores 

envolvidos em um contexto de vulnerabilidades e interesses diversos. Além disso, 

considera-se que o direito à saúde só se materializa com a ação dos cidadãos, sobretudo 

através de OSC, exercendo seus direitos e deveres de participação nos processos de 

políticas públicas. 
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4. PARTICIPAÇÃO POPULAR: DESAFIOS DA ARTICULAÇÃO DE NOVOS 

ATORES NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Hoje, nós sabemos que o cidadão tem outra maneira de intervir,  

não precisa de um partido pra se organizar e sair à rua.  

(Couto, 2015). 

 

A proposta desta seção é fazer uma discussão sobre o papel da participação 

popular nas políticas e projetos de CID, especialmente no que concerne à saúde, 

identificando quais os principais atores normalmente envolvidos e como ela ocorre, 

tendo em vista sua relevância, sobretudo para as comunidades alvo.  

 A partir desses objetivos e levando em conta o cenário mundial, no qual o 

tema  da participação para a promoção do desenvolvimento sustentável tem assumido 

cada vez mais importância junto às agências de cooperação, torna-se necessário 

observar cinco exigências sobre o desenvolvimento, a saber: (1) integração da 

conservação e do desenvolvimento; (2) satisfação das necessidades básicas humanas; 

(3) alcance da equidade e justiça social; (4) garantia da autonomia social e da 

diversidade cultural; e (5) manutenção da integridade ecológica (Lélé, 1991). Podemos 

observar, então, que tratar de desenvolvimento é, necessariamente, fazer uma 

abordagem polissêmica e multidisciplinar, observando os diversos níveis de 

desenvolvimento regional e local, considerando, portanto, as variáveis sociais, políticas 

e econômicas (Barbanti Jr., 2005). 

Entender como as pessoas trabalham em conjunto para o benefício mútuo e 

para o bem público, a relação entre os cidadãos e as instituições na governança dos 

territórios é uma temática importante dentro dos processos de cooperação e, em 

especial, para a cooperação em saúde (Melucci, 1996; Ginsborg, 2005). Essa discussão 

remete ao tema da participação popular no desenvolvimento, sendo que em seu cerne 

está a disposição das pessoas para se conectar umas às outras e cooperar, característica 

esta essencial à sociedade e, também, para o bom andamento das intervenções que 

buscam promover o desenvolvimento de territórios marcados pelos problemas sociais e 

ambientais. 

Normalmente, a participação cidadã emerge em contextos de crise de 

legitimidade ou de governabilidade (Santos, 2005), assumindo cada vez mais 

importância na atualidade à medida que o envolvimento dos cidadãos nos processos de 

decisão se torna uma realidade e é entendido por diferentes atores como um direito e 



73 
 

uma pré-condição para o bom andamento das propostas de intervenção visando o 

desenvolvimento (Matos, 2011). Ela está inserida em múltiplos domínios da vida social, 

envolvendo diferentes atores e, muitas vezes, opera sobre uma realidade social marcada 

pela grande heterogeneidade de interesses (Elstub, 2010). 

Atualmente, se considerarmos a linguagem da democracia que domina os 

círculos de desenvolvimento e seus programas, seja no âmbito local ou internacional, é 

comum encontrarmos discussões sobre boa governança e participação. Mas elementos 

de participação não implicam em compartilhar poder. Assim, nos processos políticos 

como a descentralização, o que começou através de uma questão política ligada ao 

redimensionamento de poder para os Estados e municípios, ultrapassa a dimensão 

técnica de organização a gestão pública e se traduz na dificuldade de colocar em prática 

processos realmente participativos, nos quais a sociedade civil se constitua em um ator 

com efetivo poder de incidência nesse processo (White, 2000).  

Para que a participação cidadã seja efetiva, é necessário uma estrutura 

institucional que, além de articular os cidadãos, promova um debate público pautado no 

bem comum e propicie a construção dos interesses e identidades para este fim, 

garantindo as condições formais necessárias para tal (Lüchmann, 2002). Percebe-se que 

a participação pode assumir múltiplas formas e servir múltiplos interesses, de forma que 

se torna importante distinguir e analisar os múltiplos processos participativos, 

observando a quais interesses servem (White, 2000). 

 

4.1 Dimensões, perspectivas e armadilhas da participação 

 

Nas últimas décadas, a participação pública formal como, por exemplo, o ato 

de votar, ou a adesão a um partido político, está em declínio em vários países 

democráticos ocidentais. No entanto, uma pesquisa feita pelo Power Inquiry
1
 constatou 

que mais de um terço das pessoas que não votam são membros ativos de instituições de 

caridade ou grupos da comunidade (Power Inquiry, 2006). O que se pode perceber é que 

as formas tradicionais de representação política não refletem a pluralidade das 

demandas da coletividade, levando à necessidade de se buscar novas soluções para a 

                                                           
1
 Instituição criada em 2004 para entender como a participação política e o envolvimento podem ser 

aprofundados na Grã-Bretanha. O seu trabalho baseia-se na crença de que uma democracia “salutar” 

exige a participação ativa de seus cidadãos. 
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inclusão dessa diversidade de formas de ação da esfera pública no jogo democrático 

(Grau, 2005).  

As manifestações coletivas, por exemplo, refletiriam intenções daqueles que 

não conseguiram outra forma para participar diretamente na estrutura do Estado. 

Participariam, portanto, através de movimentos de contra poder (Rosavallon, 2006). As 

manifestações seriam “convulsões da sociedade civil que procuram a transformação 

social” (Matos, 2011, p.605). 

Os movimentos sociais seriam outra forma de participação e se constituiriam 

em “ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas 

formas da população se organizar e expressar suas demandas” (Gohn, 2003, p. 13). 

Através da participação política, os cidadãos alcançariam a sua autonomia, tão 

importante para a emancipação social.  A participação seria, portanto, um processo de 

vivência que imprimiria sentido e significado a um movimento social ou a própria 

existência das OSCs (Gohn, 2003). 

A participação é geralmente retratada como um processo positivo, entretanto, 

não se pode dizer que é assim em todos os casos em que ocorre, sendo que algumas 

formas de participação podem acabar por se constituir em dinâmicas particularmente 

excludentes (Cornwall, 2002). O problema da participação dos indivíduos nos sistemas 

políticos atuais aparece na análise do processo de influência das instituições sociais e se 

revela nas dificuldades do uso da liberdade política para o enfrentamento dos desafios 

de uma realidade social; ao mesmo tempo em que a participação política possui um grau 

de complexidade ainda maior, quando requerida e exercida no contexto do desequilíbrio 

social, político e econômico do mundo global. Dessa forma, as dificuldades de 

participação política dos cidadãos e das OSCs se refletem na necessidade de lutar por 

autonomia e buscar espaços de participação política nos limites de cada instituição. A 

partir dos movimentos sociais pode haver uma ruptura da tradição paternalista de 

apropriação das reivindicações populares e do clientelismo, passando os cidadãos a 

serem os próprios agentes da construção democrática (Gohn, 2003). 

A história de Moçambique denota uma independência via conflito armado 

prolongado, marcado por episódios sangrentos que deixaram profundas marcas, 

perceptíveis, até hoje, junto à população. Após a independência, assumindo a 

denominação de República Popular de Moçambique, o país seguiu uma política 

socialista. Atualmente é uma república presidencialista, na qual o governo é indicado 

pelo partido político com maioria parlamentar. O maior desafio de Moçambique 
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atualmente parece ser estabelecer um governo democrático e estável. Além disso, 

percebe-se o crescente domínio exercido por somente um partido no seu sistema 

político, levando a relações de grande dependência da sociedade frente ao governo, com 

importantes implicações para a democracia representativa (eleições livres e justas. Além 

disso, o país apresenta elevados níveis de pobreza, em circunstâncias nas quais a 

política nacional corre o risco de se aprofundar a dominância de elites políticas e 

econômicas, perpetuando relações hierárquicas e distantes com o povo moçambicano 

(AfriMAP, 2009). 

Considerando esse contexto, o relatório “Moçambique: Democracia e 

Participação Política (2009)”, que coletou e analisou declarações de dirigentes de OSC, 

afirma que: embora tenha havido avanços significativos do processo democrático no 

país, existem lacunas na intervenção da sociedade civil no sentido de promover uma real 

participação dos cidadãos na governança e na formulação de decisões políticas que os 

afetam. Outro aspecto importante a ser observado nesse processo é a quantidade de 

membros envolvidos, o que refletiria a diversidade de grupos sociais participantes e o 

vigor em termos de mobilização social. Entretanto, as organizações da sociedade civil 

são em geral restritas a sua base social, congregando, por vezes, não mais que seus 

membros fundadores, isto é, entre 10 e 15 pessoas. É preciso estar atento a 

permeabilidade entre os órgãos de Estado e as OSCs. Muitas vezes existe uma postura 

pouco ativa, conformando-se às práticas e mecanismos de interação como Estado ao 

invés de buscar alterá-los, fazendo com que a maior parte das OSCs se tornem 

dependentes do governo e/ou vinculadas a ele (AfriMAP, 2009). 

Essa relação da sociedade civil com o Estado e os partidos políticos em 

Moçambique traduz uma interação entre a sociedade política e a sociedade civil.  

Entretanto, esse elo entre partidos políticos e organizações da sociedade civil pode 

bloquear, e não facilitar, uma participação política mais ativa da sociedade civil. 

Obviamente, a autonomia das organizações pode ser afetada por tal vínculo (AfriMAP, 

2009). 

Na grande maioria dos países africanos, o setor de saúde é dependente do apoio 

externo, que se concretiza através de ações de organizações da sociedade civil do Norte 

ou do Sul, muitas vezes, com uma abordagem do tipo top/down, sem considerar as 

necessidades reais das comunidades locais. Essa seria outra deficiência no processo 

participativo (Canhanga, 2008). 
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Na participação, interesses e expectativas são diferentes. Trata-se de um 

processo dinâmico e, portanto, em constante mudança. Dessa maneira, possui limitações 

impostas pela sua própria dinâmica, que, em suma, são reflexo das relações de poder da 

sociedade. É importante reconhecer que a participação é um processo político. Saber 

quem está envolvido, em quais termos e com quais objetivos, são aspectos importantes 

na análise da participação como dinâmica. Podemos considerar, até que ponto, o 

processo participativo se institui como desafiador ou não dos padrões dominantes, 

podendo se constituir em mera reprodução de relações de poder já estabelecidas. Tanto 

a participação, quanto a não participação refletem interesses e relações de poder que 

reproduzem a subordinação, ou a luta de um grupo para romper com as dinâmicas de 

dominação (White, 2000). 

A participação não pode ser entendida apenas pela perspectiva do indivíduo, é 

necessário que o contexto em que se dá a participação também seja analisado. Entender 

a participação como prática permite-nos percebê-la em relação ao lugar e ao espaço em 

que ocorre. A literatura oferece algumas contribuições sobre a participação como uma 

prática, no entanto, muitas vezes, a ênfase tende a estar no indivíduo e em seus 

episódios de participação sem, entretanto, entender o processo como "fluxos" de 

participação através e entre esses diferentes lugares e espaços (Cornwall, 2002; 

Simmons et al., 2005; Gaventa &  Cornwall, 2006). 

É importante compreender quem participa, em que âmbito essa participação 

ocorre e em que medida há o envolvimento da população local. Observando esses 

aspectos, no processo participativo ideal, deveríamos encontrar uma comunidade que 

participe, não apenas durante a elaboração do projeto, mas que esteja presente na sua 

gestão e nos processos de tomada de decisão, o que tornaria o processo participativo 

ainda mais complexo (White, 2000). 

A Tabela 2, a seguir, denominada de “Formas de Participação”, aponta as formas 

que esse processo pode assumir, relacionando-as com os tipos de interesse, sendo eles, 

top/down ou bottom/up e os relaciona com a função geral de cada tipo de participação. 

Ao observar a Tabela 2, a intenção é entender uma realidade, sendo importante 

considerar que raramente essas formas aparecem em seus estados puros. Em processos 

participativos reais, suas estruturas são mais complexas e, portanto, as formas descritas 

na figura podem se apresentar combinadas em diferentes pesos e/ou proporções. 
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Tabela 2 

 

Formas de Participação 

 

Forma Top/Down Botton-Up Função 

Nominal Legitimação Inclusão Exibir 

Instrumental Eficiência Custo Meios 

Representativa Sustentabilidade Influência Voz 

Transformadora Empoderamento Empoderamento Meio/fim 

                Nota. Fonte: White (2000, p.144). 

 

A participação nominal caracterizaria um tipo de caráter formal no qual o 

próprio Estado incentivaria a formação de grupos, sem que esses, necessariamente, 

representem os interesses sociais. Em projetos de CID, a noção em jogo e a práxis que 

pauta a participação é, muitas vezes, passiva, sendo concebida e implementada tal qual a 

participação nominal, ou seja, do tipo top/down.  

Já na participação instrumental, a população atua como mão de obra, o que 

caracteriza o trabalho das pessoas como contrapartida, garantindo o compromisso da 

comunidade com a implementação dos projetos de cooperação.  

Na participação representativa, sua função seria permitir que a população local 

tenha voz durante a concepção e execução do projeto ou política pública, evitando 

propostas inadequadas e garantindo a sustentabilidade dessas intervenções sociais. A 

participação assume, portanto, uma forma representativa através da qual as pessoas 

possam de maneira eficaz expressar seus interesses. 

 Por fim, temos a participação transformadora, que envolve a atuação prática e 

constante da comunidade na tomada de decisão em diferentes dimensões do projeto, a 

partir de uma ação coletiva transformadora, que redistribuiria o poder entre os atores de 

forma a fortalecer politicamente as comunidades e grupos sociais antes em situação 

desfavorável nos jogos de poder. Nessa forma de participação, predominaria uma 

dinâmica na qual de fato ocorra uma transformação na realidade das pessoas, da 

comunidades e da sociedade de uma maneira mais ampla (White,2000). 
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Considerando essas formas de participação e as relações que delas emergem, 

torna-se importante discutir, na seção seguinte, qual o papel da sociedade civil nas 

políticas e projetos de desenvolvimento que se pautam na promoção da participação. 

Essa realidade se torna ainda mais presente quando os governos nacionais operam 

processos de descentralização, dinâmica que marca a trajetória das políticas públicas no 

Brasil, em especial, no campo da saúde, e que tem se mostrado presente nos esforços 

recentes do governo moçambicano.  

 

4.2 Descentralização e sociedade civil 

 

O tema da descentralização está inserido em qualquer debate sobre o processo de 

desenvolvimento dos países periféricos, quando se discute as estratégias de governo  de 

um país. Assim, a implementação, obstáculos e consequências dessa descentralização 

são temas que perpassam áreas de conhecimento desde a ciência política, até, as 

relações internacionais, inclusive a gestão social.  Parte da literatura associa a 

descentralização ao desenvolvimento econômico, político e social, partindo do 

pressuposto de que existe uma relação direta com a ampliação da participação. No 

entanto, essa conexão não pode ser compreendida como relação de causalidade, uma 

vez que o fenômeno da descentralização sofre influência de múltiplos atores, que podem 

condicionar o modo como irá se desenvolver, levando a contextos nos quais problemas, 

contradições e armadilhas no processo de descentralização e de participação podem se 

manifestar (Vieira, 2012). 

Nas últimas décadas, surgiram, no cenário político, diversas reformas que 

objetivavam a descentralização de políticas em inúmeros países, segundo estratégias 

distintas. No entanto, uma mesma linha mestra parece envolver essas experiências: a 

desconcentração, a delegação, a transferência de atribuições e a privatização ou 

desregulação de políticas. As instituições políticas dos países centrais começaram a 

partilhar responsabilidades, criando mecanismos de co-gestão e parceria (Subirats, 

2010; Brugué, 2012).   

A partir de perspectivas políticas distintas se produziu um grande consenso em 

torno da descentralização. A intenção seria de reafirmar a democracia, uma vez que as 

diversas formas de descentralização, ao tornar os serviços públicos mais próximos do 

cidadão beneficiário ou usuário da política, por consequência os tornaria mais 
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eficientes, elevando os níveis reais de bem-estar da população. A descentralização, à 

medida que dotaria de efetivo poder as instituições locais, incentivaria à participação 

política, uma vez que viabilizaria a proximidade entre gestores e cidadãos, além de 

permitir o aparecimento de formas mais efetivas de controle sobre a agenda e as ações 

de governo (Arretche, 1996). 

No contexto atual, em que atores tradicionais vinculados ao Estado 

desenvolvimentista – burocracia, sindicatos e grupos profissionais – perdem 

legitimidade e, com isso, a capacidade de controlar os recursos e a agenda pública, o 

cenário político tem sido marcado pela presença de grupos nessa dinâmica. Atores, 

esses representantes e possuidores de diferenciados graus de organização e interesses, 

que começaram a fazer parte da vida política.  

Todavia, esse movimento de expansão da participação cidadã nos processos 

políticos encontra dois limites críticos. Em primeiro lugar, temos nos processos 

participativos a presença de múltiplos atores que, apesar de estimulada, muitas vezes 

não é de fato vivenciada ou materializada.  Em segundo lugar, os atores que participam, 

principalmente as OSCs, na maioria das vezes não participam de todo o processo que 

marca a cooperação ou a implementação de políticas públicas, o que acaba prejudicando 

a legitimidade do processo institucional na construção de um interesse coletivo (Milani, 

2003).  

A proposta da descentralização tende a incentivar a responsabilidade 

democrática, melhorar os serviços públicos e contribuir para a justiça social através de 

um conjunto de políticas, que tem como objetivo envolver os cidadãos mais diretamente 

na tomada de decisão local. Desta feita, um cenário que começa a surgir, segundo 

Brugué (2004), tem se pautado pela busca de colaboração entre Estado e os cidadãos, 

quais seja o diálogo; o compromisso em responder as demandas complexas da 

sociedade; a reserva do tempo necessário para as deliberações; a capacidade dos atores 

participantes se colocarem no lugar dos demais; e a aspiração pela atenção 

((Brugué,2004; Pattie et al., 2004; Power Inquiry, 2006). 

O termo empoderamento é utilizado em diferentes campos de conhecimento - 

educação, sociologia, ciência política, saúde pública, psicologia social, serviço social e 

administração - constituindo-se em ferramenta de governos, organizações da sociedade 

civil e agências de desenvolvimento. Normalmente, aparece em agendas direcionadas 

para a melhoria da qualidade de vida e dignidade humana de setores pobres, boa 
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governança, maior efetividade na prestação de serviços e responsabilização social 

(Baquero, 2012). 

O termo deve ser usado com cautela, uma vez que atualmente é aplicado 

indiscriminadamente. Esse parece ser o caso das agências de cooperação internacional, 

que não estabelecem um consenso quanto ao que seja empoderamento, tampouco no 

que se refere aos processos e ações que, de fato, contribuem para tal e no que diz 

respeito a quais indicadores melhor nos instrumentalizam na mensuração e avaliação 

desse processo em instâncias específicas (Sardenberg, 2006). Cabe ressaltar que os 

resultados concretos de projetos de desenvolvimento, que normalmente têm a intenção 

de empoderar comunidades, não são bem sucedidos, uma vez que insistem em manter 

um viés tecnocrático determinando o que seria melhor para as comunidades, sem de fato 

dialogar com as comunidades alvo desde o início da elaboração dos planos de 

intervenção visando a promoção do desenvolvimento. Dentro dessa mesmo perspectiva, 

muitas estratégias de empoderamento, mal sucedidas, acabam camuflando problemas de 

outra ordem, mais estruturais, que levam comunidades à vulnerabilidade, inclusive em 

termos de saúde pública. 

Tal processo aumentaria o poder político e tributário dos estados e municípios, 

ao mesmo tempo em que permitiria um movimento em direção à participação das 

comunidades locais, visto que várias condicionantes desse processo se pautam pelo 

envolvimento da sociedade civil local no processo decisório de políticas públicas.  

A descentralização ocorre a partir de várias vertentes ideológicas de reforma do 

Estado. Uma delas, ligada à ampliação da participação da sociedade civil nas políticas 

públicas, de forma a fortalecer, reconfigurar e ampliar a garantia de direitos via ação 

estatal.  Outra, relacionada à concepção neoliberal do chamado “Estado mínimo”. Na 

proposta neoliberal, o governo deixaria de cumprir com atividades essenciais, 

transferindo a responsabilidade para a sociedade. A intenção seria de aproximar do 

cidadão o poder de decisão, à medida que descentraliza decisões e atividades para o 

âmbito local. Outra característica relevante dessa agenda neoliberal é que o Estado 

abandonaria as questões macroeconômicas e macroestruturais, deixando para os 

mecanismos de mercado a sua regulação, o que não exigiria mais a presença de grandes 

aparatos organizacionais governamentais no âmbito central, favorecendo e viabilizando 

a descentralização. Por outro lado, há a proposta de redistribuição de poder, o que 

geraria o fortalecimento de novos atores nos processos participativos que permeiam as 

políticas públicas (Farah, 2001).  
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Segundo Brugé, Fonte & Gomá (2005), a participação pode ocorrer em três 

níveis: o do direito de ser informado (cidadão passivo), o do direito de ser consultado 

(possibilidade de emitir opinião) e o do direito de participar do processo decisório 

(possibilidade de tomada de decisão). É preciso estar atento para que os termos 

participação e descentralização não sejam usados indistintamente. Participação e 

descentralização não são equivalentes e não podem, de nenhuma forma, substituir a 

busca pela equidade e justiça social (Lélé, 1991).  

A intenção no âmbito nacional é que a gestão pública vença o isolamento 

burocrático, desatrelando os governos estaduais e municipais do governo central. Sob o 

ponto de vista econômico, a descentralização é defendida pelo argumento segundo o 

qual a provisão local e “sob medida” dos serviços públicos seria mais eficiente para 

aumentar o bem-estar da população (Andrade, 2006; Milani, 2008). 

Essa perspectiva da descentralização tem ganhado importância nas chamadas 

redes de política, que têm sido compreendidas como estruturas organizacionais nas 

quais são planejados, de uma maneira holística, os serviços e os bens públicos, 

buscando assim, desenvolver compromissos e gerar interação entre os diferentes atores. 

Através delas busca-se viabilizar a concretização de ideais progressistas por equidade, 

justiça social, combate ao clientelismo e aumento do controle social sobre o Estado 

(Arretche, 1996; Pinto & Junqueira, 2008). 

Ainda sobre a noção de descentralização, essa pode se aproximar da de 

governança ao passo que compreende-se, no presente estudo, governança como a 

construção de uma gestão compartilhada entre Estado e a sociedade civil. Assumindo-se 

esse pressuposto, a descentralização passa a abranger não, apenas, as ações de 

transferência de poder, autoridade e responsabilidade entre as esferas do governo. A 

repartição de autoridade e de recursos no processo de idealização e implementação de 

políticas públicas junto à sociedade torna-se fundamental. Cabe salientar que os 

processos de descentralização em prol do desenvolvimento com a participação da 

sociedade não são simples, uma vez que as diferentes conjunturas e arranjos 

institucionais de cada país influenciam sobremaneira este processo. O que podemos 

perceber é que a descentralização político-administrativa não é uma solução única e 

unívoca, capaz de solucionar todos os problemas de desenvolvimento, inequidade ou 

falta de participação política (Cavalcante, 2011). 

A descentralização seria uma maneira de fortalecer institucional e politicamente 

os governos locais, municipais, conferindo poder aos gestores locais e aproximando as 
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instituições dos cidadãos (Borda, 1988). Nada obstante, existem diferentes juízos de 

valor envolvidos na construção de políticas públicas que necessitam ser tratadas, 

preferencialmente, através do diálogo e da participação (Barnes, 1999). Assim, “a 

preocupação com a eficiência e a eficácia se articulam à orientação para a equidade e 

para a democratização dos processos decisórios, envolvendo tanto alterações 

institucionais – com ênfase na descentralização – quanto novos padrões de relação entre 

Estado e sociedade” (Farah, 2001, p.130). 

Essa discussão sobre descentralização e participação aparece com maior vigor na 

década de 1990 e provoca questionamentos sobre quem participa e que desigualdades 

subsistem nesse processo, além de questões sobre a construção do interesse coletivo nos 

projetos de cooperação. Ao questionarmos a prática participativa adotada pela CID, 

estamos automaticamente questionando a noção de desenvolvimento dos processos de 

CID. Essa ideia de cooperação surge após a Segunda Guerra Mundial e é acompanhada 

pelo plano Marshall e pela mimetização de políticas públicas dos países centrais nas 

nações periféricas. Esse tipo de cooperação vem acompanhada de valores, visões e 

projetos de sociedades tradicionais, o que pode resultar em manipulação e 

instrumentalização da participação (Milani, 2003). Dessa forma, o que se identifica com 

os processos decorrentes das atividades econômicas internacionais e dos acordos 

bilaterais, é a interferência na autonomia dos Estados (Faria, Guedes & Wanderley 

,2015). Essas atividades são comuns e desenvolvidas por organismos internacionais de 

regulação econômica ou financeira, tais como FMI, Banco Mundial por interferência da 

ONU e suas agências em questões humanitárias ou bélicas, por alianças políticas 

governamentais. 

Essa forma como a participação é tratada não ocorre somente nos projetos de 

CID, podendo ser observada, também, no âmbito local. Para desmitificar a ideia de que 

a participação traz sempre resultados positivos em termos de ampliação da esfera 

pública, fortalecimento da democracia e cidadania e aprimoramento da gestão de 

políticas e programas, devemos atentar para alguns pontos (Barbanti Jr, 2014; Milani, 

2003). São eles: 

 

• Muitas vezes os órgãos que promovem os projetos, analisam as 

comunidades de maneira simplista, o que pode resultar na falha do projeto, 
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uma vez que entendem as comunidades como homogêneas, estáticas e 

harmônicas. 

• Acontece a valorização acrítica dos saberes tradicionais, que muitas 

vezes leva a negligência das relações de micro poder entre os indivíduos de 

uma comunidade.  

• Manifesta-se o uso indiscriminado da expressão empowerment 

(empoderamento), que muitas vezes conduz os projetos de forma a 

negligenciar as necessidades locais, fixando-se demasiadamente na eficiência 

administrativa.  

• A inoperância e a ingenuidade passam a cercar os cursos de treinamento 

oferecidos pelas agências de cooperação, governos e OSC, acabando por levar 

esses atores a esperar que, em poucos dias de treinamentos intensivos, os 

indivíduos saiam dali sensibilizados e conscientes da realidade social em que 

vivem, ou em que irão atuar. 

 

Isso posto, o debate da descentralização não pode ser entendido como um 

fenômeno monolítico na medida em que envolve transformações políticas, econômicas 

e sociais. Portanto, está vinculado a uma série de interesses e atores (Bydlowski, 2011; 

Matos, 2011; Elstub, 2010). 

 Diante do que foi tratado nessa seção, as diferentes perspectivas de 

descentralização e de reordenamento das políticas de desenvolvimento, conjugadas a 

uma aproximação da sociedade civil a partir de lógicas menos tradicionais (não 

clientelistas, assistencialistas, paternalistas e marcadas pelo nepotismo) a participação e 

o engajamento dos cidadãos tornam-se centrais, uma vez que são considerados como 

um mecanismo essencial de contribuição para democratização do processo de tomada 

de decisão. As OSCs se constituem em atores importantes nesse processo por serem 

consideradas capazes de fornecer incentivo e apoio a iniciativas locais, além de serem 

atores com alta capacidade de inovação, capacidade técnica, legitimação da política 

pública junto à sociedade. Apesar dos riscos e armadilhas, a participação pode se 

constituir em um mecanismo que aproxima a sociedade dos Estados em prol do 

desenvolvimento, à medida que aprofunda o diálogo entre diferentes atores. No entanto, 

a fraca capacidade institucional das OSCs influenciaria negativamente a sua capacidade 

de participação, nos atos de monitoramento e avaliação de políticas públicas. As OSC 

podem assumir papel importante no controle, regulação e legitimação das ações do 
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Estado frente aos diversos projetos de desenvolvimento e frente a sociedade de maneira 

geral. Na seção seguinte iremos tratar mais detidamente do papel das OSCs nas políticas 

de desenvolvimento. 

 

4.3 Participação das OSCs nas políticas de desenvolvimento 

 

Muito se discute sobre a natureza, papel, relevância e ação das organizações da 

sociedade civil na realidade contemporânea. Diferentes termos e expressões são 

empregados para nomear esses tipos de organizações. Organizações “não 

governamentais”, “não lucrativas”, “voluntárias” e do “terceiro setor” são algumas das 

expressões que aparecem, assumidas como equivalentes ou sinônimas em relação à 

organizações da sociedade civil. Na presente pesquisa, adota-se a expressão 

Organização da Sociedade Civil na tentativa de tratar, não apenas, das dimensões 

eminentemente gerenciais da realidade dessas organizações, mas também de 

compreendê-las, problematizá-las e analisá-las a partir de sua dimensão política, 

assumindo uma postura analítica semelhante à adotada por Alves (2004) e Sobottka 

(2002). 

Optamos pelo termo organização da sociedade civil e, assim, ao falarmos de 

OSC, encontramos várias definições, uma delas as caracteriza como organizações 

formadas por membros da sociedade civil com a intenção de atuar junto a sociedade e o 

Estado visando o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento da cidadania 

(Oliveira & Junqueira, 2003). Ainda podemos dizer que as OSCs são marcadas pela 

diversidade e complexidade de seu campo de atuação, o que, muitas vezes, resulta em 

inúmeras terminologias associadas a elas (Teodósio, 2003; Alves, 2002). Podem ser 

compreendidas como atores cada vez mais presentes nas relações com os Estados, 

tendem a atuar, como formas emergentes de governança transnacional (Najam, 2000). 

Podem desenvolver uma relação com o Estado pautada pelo enfrentamento, oposição e 

controle social em bases conflitivas, pelo adovacy e pela defesa de direitos e/ou ainda 

parcerias além da relação de complementariedade no ciclo de políticas públicas 

(Teodósio, 2008). 

Como o objeto desta pesquisa é o direito à saúde, podemos observar, através do 

documento final da Reunião de Cúpula Mundial da ONU pelo Desenvolvimento Social 

de 1995 em Copenhague, a importância das OSCs como atores que promovem a 
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resistência à hegemonia cultural da ideologia de mercado, além de serem uma das 

responsáveis pelo progresso social (Lewis, 2001). Tal documento ressalta a importância 

de OSC “fortes”, para que haja o resgate da cidadania dos povos, inclusive em termos 

da luta pelo direito à saúde e a uma boa qualidade de vida (Oliveira & Junqueira, 2003).  

A presença de OSC não é recente, seja nas dimensões subnacionais, seja na 

global. O que seria novo, no entanto, é o seu rápido e sustentado crescimento em todo o 

mundo, além da sua abrangência em termos de atuação (Najam, 2000; Lewis, 2001; 

Teodósio, 2008). As OSCs mantêm relações com dois grupos principais: os da esfera do 

Estado e do mercado. Como características dos atores do Estado, entendemos que se 

preocupam principalmente com a preservação da ordem social conquistada através da 

autoridade legítima e sanção coercitiva da sociedade, além de representarem os 

interesses da maioria (ou grupos dominantes) e atuarem no sistema político. O mercado 

teria suas preocupações voltadas para a produção de bens e serviços, que se traduzem 

através de mecanismos de intercâmbio econômico e se orientam pelo interesse privado 

(Najam, 2000; Teodósio,2008).  

As relações fruto da interação desses atores ocorrem no campo das políticas, que 

por si só, são um processo dialético e dialógico que prima pela persuasão e conciliação 

de interesses e pelo acirramento dos conflitos. Desse modo, a política é vista como uma 

instância da vida em sociedade que se constitui a partir de relações sociais e econômicas 

e que pode moldá-las ou influenciá-las, servindo de esteio ou base para as ações e 

relações das OSC na cooperação para o desenvolvimento. 

As OSCs sofrem influência de seus financiadores, uma vez que possuem formas 

de mobilização de recursos múltiplos, como por exemplo: doações e recebimento de 

fundos via projetos de agências bi/multilaterais e de governos. Através dessas múltiplas 

formas de financiamento, se pode perceber as diversas relações que as OSCs 

estabelecem e que garantiriam não, apenas, a sua sobrevivência, como, também, a 

realização de objetivos daqueles agentes com os quais elas interagem. O funcionamento 

das OSCs seria caracterizado pela interdependência entre elas e as outras organizações 

inseridas nas realidades onde elas atuam (Lewis, 2001).  

Através de sucessivas pressões e demandas das próprias OSCs e de movimentos 

sociais sobre organismos internacionais e Estados, começou-se a pensar em novas 

agendas de CID, nas quais a participação social passa a ocupar um papel importante. 

Organismos internacionais que atuam na CID, inclusive instituições financeiras como 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), começaram a reconhecer o 
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papel das OSCs como aquelas que seriam capazes de preencher lacunas em resposta às 

falhas do setor público ou privado (Barros, 2011).  

Cada OSC expressa ou traduz um comportamento comum àqueles que 

representa, as OSCs baseadas nos países desenvolvidos, ocidentais, que normalmente, 

traduzem posições intervencionistas e normativas. Já as OSC do Sul, se caracterizam 

por uma dependência financeira em relação às internacionais e, como tal, a sujeição às 

condições que lhes eram impostas. Ainda assim, há importantes OSCs surgidas nos 

países do Sul que foram e têm sido capazes de exercer fluxo reverso de influência na 

agenda internacional e nas próprias organizações da sociedade civil dos países no Norte.  

Percebe-se que desde os anos 80, quando movimentos ambientais e lideranças da 

sociedade civil como Chico Mendes ganharam proeminência em alguns fóruns de 

governança global, as OSCs do Sul vêm paulatinamente conquistando maior 

legitimidade perante outros atores internacionais e, também, junto às suas sociedades de 

origem, aprimorando a sua participação em projetos de cooperação para o 

desenvolvimento. No entanto, essa tendência não pode ser tomada como uniforme e 

linear, variando sobremaneira de acordo com a agenda ou campo de política pública da 

OSC; seu perfil, trajetória e contexto nacional ou regional de origem entre os países do 

Sul (Santos, 2003). 

Mesmo que esse papel atribuído às OSCs seja contraditório, porque em muitas 

oportunidades, reproduzem interesses dos países de origem, ou mesmo de empresas 

privadas que as financiam, atualmente as organizações da sociedade civil ocupam um 

papel importante nas políticas de CID e “propiciam o exercício de uma „cidadania 

transnacional global‟ e a existência da dimensão civil no sistema de governança 

internacional-global” (Barros, 2011, p.308).  

No que concerne às dinâmicas de CID, o que podemos perceber é uma presença, 

que parece ser cada vez mais recorrente, de uma visão instrumental das OSCs, 

distanciando-se do sentido de cidadania, denotando que, para os organismos 

internacionais e os Estados, a participação, muitas vezes, se constitui em um meio e não 

um valor em si. Assim, os compromissos com a participação não estariam vinculados 

aos esforços para uma real democratização, nem tão pouco por políticas ou projetos que 

de fato agreguem desenvolvimento as comunidades. Desse modo: 

 

[...] nos campos constituídos pela cooperação internacional, a polissemia da noção 

de participação está intrinsicamente vinculada a polissemia da noção de sociedade 
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civil [...] Tamanha diversidade de significados não só implica em ambiguidades 

entre os princípios fundamentais compartilhados e objetivos nos desdobramentos 

práticos da participação, como acirra a problemática da representação das OSC 

[...] em campos políticos internacionais (Barros, 2011, p.317). 

 

As relações que as OSCs estabelecem com o Estado e seus doadores podem ser 

analisadas também em termos de barganha e negociação, de forma que um ator procura 

influenciar o comportamento do outro, seja por apresentar objetivos particulares que 

cada um procura atingir através da interação com os outros, seja através dos 

mecanismos que um ator pode usar para controlar ou influenciar outros atores. Eles 

podem variar desde a persuasão, pelo argumento a oferta de incentivos financeiros, até a 

coerção direta (Hulme & Edwards, 1997). 

Sobre a relação entre as OSC e o Estado, Teixeira (2002) aponta três formas de 

vínculo: A primeira forma diz respeito a uma relação menos formal, em que se observa 

uma OSC mais propositiva, que preservaria sua capacidade crítica. A segunda forma 

caracteriza-se pelos serviços prestados pelas OSCs em nome do Estado, a exemplo de 

um contrato com uma empresa privada. Aqui ao invés de se promover o fortalecimento 

de redes de articulação e posições críticas sobre a construção de políticas públicas e sua 

gestão, o que se teria é o enfraquecimento político das OSC. A terceira forma, permitiria 

a consolidação de um projeto elaborado conjuntamente entre o poder público e as 

OSCs, em um espaço colaborativo. A figura abaixo, denominada “Tipos de parcerias 

entre OSC e Estados”, é baseada na concepção de Lewis (2001) e complementa a ideia 

trazida por Teixeira (2002), à medida que traz dois tipos de parcerias, ativa e 

dependente, entre os Estados e as OSCs.                
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Tabela 3 

 

Tipos de parcerias entre OSC e Estados 

 

Parceria Ativa Parceria Dependente 

Processo De cima para baixo – projeto fechado 

(blueprint) 

Negociada-Mudança de papeis Papéis rígidos baseados em 

assunções estáticas sobre vantagem 

comparativa 

Propósitos, papéis e ligações 

claramente definidos, mas com 

espaço para serem modificados se 

necessário 

Propósitos, papéis e ligações 

Confusas 

Riscos compartilhados Interesses individuais 

Debate e dissenso Consenso 

Aprendizado e troca de informação Fluxos de comunicações 

Origem baseada em atividade, 

emerge da prática 

Origem baseada em recursos, 

principalmente, para obter acesso a 

recursos financeiros 

            Nota. Fonte: Adaptada de Lewis (2001).   

  

A relação entre OSC e Estado ainda envolveria outros fatores como o projeto 

político do partido político que está no poder e o poder efetivo de cada uma das partes, 

assim como o grau de empenho dos grupos envolvidos. Pode-se observar um leque de 

dificuldades, como a burocracia estatal, o despreparo, tanto do Estado, quanto das OSC 

em lidar com a agenda de política em questão, a falta de sensibilidade do Estado para 

tratar certos temas e a elevada alternância de programas de governo dentro do Estado, 

que geraria insegurança nas OSC e um alto nível de dependência. Nesse sentido, o 

sucesso ou o insucesso dos projetos residiria na habilidade de influenciar e avaliar o 
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ambiente em que se pretende trabalhar. No entanto, é natural que a OSC apresente 

limitações e desafios no seu relacionamento com o Estado e até mesmo em relação à 

sociedade que busca representar (Lewis, 2001). 

As OSC podem ser consideradas atores que mediam interesses da sociedade 

civil através de demandas por políticas públicas (Najam, 2000). Por vezes, seus 

interesses colidem com os dos governos. Mesmo quando trabalham em uníssono com o 

Estado, demonstram em suas relações que há uma tensão entre sociedade civil e esfera 

estatal que permanece e estrutura essa dinâmica. Najam (2000) afirma que essa tensão é 

importante para o jogo democrático, refletindo a independência das OSC e ajudando a 

garantir a autenticidade dos interesses de ambos os atores. Cabe, ainda, considerar que a 

parceria entre esses atores pode representar avanços na gestão dos processos de 

desenvolvimento, bem como na consolidação do jogo democrático. Dessa forma, 

destaca-se novamente a relevância de se estudar processos de cooperação Sul/Sul, que 

incorporem o discurso das parcerias, afirmando que agora elas se dariam em bases mais 

horizontais do que na cooperação tradicional, ou na Norte/Sul pela simples existência de 

processos de colaboração na CID (Najam, 2000; Teodósio, 2008). 

Sobre essa tendência, entendemos que ela pode ser vista como um corolário da 

presença de OSC no domínio da política, tendo como efeito o seu reconhecimento. 

Apesar disso, alguns governos permanecem resistentes à participação cidadã e em 

alguns casos, procuram restringir as atividades das OSC, ou, então, regulá-las e moldá-

las, Ainda que não recorram para isso a instrumentos e estratégias explícitas e violentas 

(Teodósio, 2008). O caso de Moçambique se torna emblemático e bem traduzido através 

da fala de um líder da União Nacional dos Camponeses, Ismael Ossemane, “agora todos 

me chamam de sociedade civil, mas eu não sei bem o que é que isso quer dizer” 

(Negrão, 2003, p.11). 

Alguns estudos classificam essas relações a partir de diferentes perspectivas de 

análise, tais como a de fluxos de recursos, estilos de interação organizacional e 

vantagem comparativa. Outros apontam que é necessário analisar a repressão, a 

rivalidade, a concorrência, a cooperação, a complementaridade e a colaboração entre 

OSC. Não obstante, essas abordagens analisam  normalmente um lado dessa relação. 

Najam (2000) afirma que é importante refletir sobre essa relação a partir de papeís 

desenvolvidos pelas OSC frente ao Estado na condição de organização “suplementar”, 

“complementar” e “contraditória”. Ao reconhecer que a forma final das relações é uma 

função de decisões tomadas pelo governo, bem como das OSC, Najam (2000) leva um 
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passo importante para além do que oferece a maioria da literatura sobre o assunto. Esse 

modelo de análise é diferente dos citados anteriormente, na medida em que procura, não 

somente, a codificação dos tipos de relação, evidenciando o papel das OSC na política, 

mas fundamenta-se em uma teoria de interesses institucionais estratégicos (Najam, 

2000). 

Najam (2000) elabora um modelo de análise intitulado “Quatro-C”, que tem 

sua estrutura baseada em interesses e preferências institucionais, seja para fins políticos 

ou de cooperação. Considerando que esse modelo decorre das relações estabelecidas 

entre organizações governamentais e organizações da sociedade civil, que em um 

cenário político competem pela articulação e realização de determinados objetivos ou 

interesses, o modelo permite analisar até que ponto, em um determinado problema, 

essas metas serão similares ou não. O modelo dos “Quatro-C”, em linhas gerais, 

fundamenta-se em uma relação de meios e fins. Cada organização desenvolverá certo 

tipo de preferências estratégias, ou meios, que pretendem empregar na prossecução 

desses objetivos. Esses, também, podem ser similares ou não. Cada ator, governamental 

ou não, perseguiria determinados fins (objetivos) e cada um tem uma preferência de 

certos meios (estratégias).  

O modelo ressalta a presença de relações conflituosas e de cooptação, 

buscando compreender as relações entre OSC e governo em bases não colaborativas. 

Em linhas gerais, o modelo desenvolvido por Najam (2000) argumenta de maneira 

simples a natureza das  relações, ao invés de uma análise unilateral de interesses, em 

que se faça unicamente por fatores isolados, tais como a natureza do governo 

(democrático ou autoritário), estágio de desenvolvimento (avançado, industrializado ou 

agrário) e econômico (ideologia de mercado liberal ou economia controlada) (Najam, 

2000; Teodósio, 2008). 

Najam (2000), observando a relação de meios e fins, estabelece quatro 

combinações possíveis. Na primeira delas, os atores que buscam o mesmo fim com 

meios semelhantes se comportam de forma a cooperar. Já, na segundo casa, em que 

predomina a busca por fins diferentes com meios diferentes, a relação predominante 

seria a de confronto. No terceiro cenário, em que se daria a busca por fins semelhantes 

com meios diferentes, a relação seria de complementariedade. Por fim, na última 

situação em que os meios são semelhantes, mas para fins diferentes, predominaria uma 

relação de cooptação (Najam, 2000; Teodósio, 2008).  
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Ao observarmos o modelo dos Quatro-C, é importante ressaltar que esse não 

considera a simetria de poder entre OSC e governo como um pré-requisito para a 

colaboração ou cooperação. Para Najam (2000), a colaboração e a cooperação são 

possíveis independentemente da simetria de poder. O importante é que ambos 

compartilhem os mesmos fins e meios. Já para os casos de confronto, o modelo 

englobaria não, apenas, atos de controle coercitivo por parte do governo, mas também o 

desafio da política e a posição de oposição desenvolvidas pelas OSC através de 

estratégias com maior ou menor grau de conflitos em diferentes arenas de interação 

entre os atores (Najam, 2000). 

Uma das situações mais relevantes para análise na presente pesquisa é o 

contexto marcado pela cooptação. Esse fenômeno sociopolítico pode ocorrer segundo a 

predominância da manipulação nos dois lados, o que pode levar a uma instabilidade ou 

artificialidade, porque aqui os fins são distintos. Cada lado tentaria alterar a meta do 

outro lado, sendo que o desconforto seria proporcional á assimetria de poder de cada 

ator. Cabe destacar que, sobretudo nos países africanos, na maioria dos casos, o ator 

detentor de maior poder é o Estado. Esse tipo de relação é muitas vezes transitório 

devido à própria interação e instabilidade dos acordos, acomodações, resistências e 

tentativas de alteração do equilíbrio político construídos entre as partes (Najam, 2000; 

Teodósio, 2008). 

As categorias analíticas de Najam (2000) são também interessantes para esse 

estudo porque podem jogar luz para a realidade de Moçambique. O Estado 

moçambicano ainda hoje recebe relevante apoio da comunidade internacional, quer por 

via de donativos, quer por via de créditos. Essa ajuda externa permitiu e, ainda permite, 

ao Governo impulsionar a economia e desenvolver aspectos sociais, que foram deixados 

à margem durante a guerra civil. Somente no ano de 2009 essa ajuda representou 53% 

do total dos recursos orçamentários do governo de Moçambique (AfriMAP, 2009). 

Esta seção ainda tem como finalidade contribuir para o debate sobre 

participação popular nos processos de cooperação para o desenvolvimento, trazendo 

para a discussão a problemática da descentralização político-administrativa e a 

importância das OSC para as políticas de desenvolvimento. 

Nesse sentido, embora o interesse em participar sempre tenha existido, nos 

últimos anos parece estar havendo um aumento sem precedentes na mobilização 

individual e coletiva em torno de preocupações globais. Podemos observar, claramente, 

as manifestações contra as variadas e múltiplas deficiências dos sistemas políticos, que 
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se refletem nas crescentes desigualdades sociais na África e as preocupações com as 

mudanças climáticas e diversas outras distorções. 

Nesse contexto, como vimos anteriormente, a participação tem um papel 

importante frente ao conjunto dos Organismos Internacionais e as Organizações da 

Sociedade Civil, que a veem como elemento fundamental nos processos de ajuda ao 

desenvolvimento, além de direcionar a vida dos indivíduos e constituir um dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

No que diz respeito aos benefícios econômico-sociais dos processos 

participativos, seja através de políticas públicas ou de projetos de CID, um dos 

principais é a possibilidade da inversão de prioridade do Estado, colocando os interesses 

da sociedade em primeiro lugar. A intenção seria a de que o diagnóstico das 

necessidades fosse debatido com a comunidade, traduzindo-se em políticas públicas que 

agreguem desenvolvimento as comunidades. 

Os movimentos sociais e as OSCs, além de atuarem em suas frentes de 

trabalho, e sob diferentes objetivos, recursos e orientações, também podem exercer 

influência na concepção e implementação de politicas de desenvolvimento, seja no 

âmbito nacional, seja no internacional, e em múltiplos campos, a exemplo da saúde, 

educação, assistência social, meio ambiente, transporte e planejamento urbano. Buscam 

um novo cenário, no qual o espaço público passa a ser ocupado por atores que 

anteriormente não tinham tal poder e, sequer conseguiam exercer o direito de 

reivindicar ante o Estado, mas que a partir desse momento serviriam como canal de 

expressão e atendimento das demandas sociais populares (Gohn, 2005; Lüchmann, 

2011). 

Para que as formas de participação não fiquem esvaziadas de conteúdo ou de 

sentido, a concepção de políticas em prol do desenvolvimento das comunidades não 

pode prescindir apenas, de uma análise da realidade social e do impacto das políticas 

existentes. É preciso que se reconheça a exclusão territorial de contingentes 

populacionais. É necessário que se estimule o comprometimento da população, que 

precisa ser mobilizada, capacitada e estar predisposta ao debate político das realidades a 

partir de relações efetivamente horizontais e não de ações tuteladas e justificadas 

exatamente pela suposta fragilidade das pessoas e grupos sociais em vulnerabilidade 

social (Tatagiba, 2002; Avritzer, 2004; Guza, 2007). 

Diante do debate apresentado, pensamos que muito, ainda, pode ser dito, 

estudado e elaborado em se tratando da compreensão da participação, da articulação de 
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atores e do papel das OSCs nos processos de cooperação para o desenvolvimento. 

Acreditamos que o fenômeno da participação se encontre em permanente processo de 

revisitação à medida que as relações que dele surgem estão em constante mudança, 

sendo desafiadas por novas experiências e configurações de convívio social e 

sociabilidade nos tempos atuais. Isso nos convida ao desenvolvimento de novas 

investigações sobre essa tão urgente, necessária e arriscada promoção da participação 

popular nos processos de cooperação para o desenvolvimento.  

De acordo com as discussões presentes nessa seção e nos tópicos anteriores 

desta pesquisa, algumas dimensões de análise se destacam, envolvendo desde elementos 

relativas à estrutura e trajetória nas quais se inserem as políticas públicas e de 

cooperação internacional em cada país analisado, passando pela realidade da construção 

de políticas públicas e suas formas de interação com a sociedade na provisão de serviços 

e garantias de direitos, até alcançar a intermediação de organismos e OSCs 

internacionais na transferência de modelos e saberes voltados ao desenvolvimento local 

e sua relação com atores da sociedade civil nos territórios que se constituem em alvo de 

programas e projetos de cooperação para o desenvolvimento.  

Cabe destacar, também, que essas dimensões de análise precisam ser articuladas 

em um modelo compreensivo que problematize a formulação de políticas e as interações 

entre atores, sejam eles governamentais, internacionais e não governamentais, de forma 

a desvelar relações de poder, engajamento, resistência e conflito dentro da cooperação 

para o desenvolvimento. Essa interação entre os atores pode alterar significativamente o 

conteúdo das políticas para o desenvolvimento, notadamente, no que diz respeito à 

participação de organizações da sociedade civil, exigindo do analista dessa realidade 

cuidados investigativos e uma postura crítica redobrados, atitudes, infelizmente, nem 

sempre presentes na produção científica que problematiza a gestão pública a partir do 

campo de conhecimento da administração. 
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Figura 6. Modelo teórico-compreensivo para análise da cooperação para o direito à 

saúde 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Essas dimensões e perspectivas de análise vão guiar a construção dos 

procedimentos metodológicos, permitindo-se conectar a “lente teórica” de compreensão 

da cooperação Sul/Sul para o desenvolvimento no campo da saúde, à experiência 

vivenciada pelas organizações da sociedade civil na ampliação (ou não) dos processos  

participativos na CID desenvolvida entre Brasil e Moçambique. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A Educação qualquer que seja ela,  

é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática.  

(Freire, 1987). 

 

Nosso objetivo com a pesquisa foi entender as relações estabelecidas a partir da 

prática de cooperação Sul/Sul para o direito à saúde. Para tanto a análise foi além do 

entendimento das relações entre governos; entender a gestão de saúde como prática 

social e as políticas de cooperação brasileira para a saúde. Observando e analisando seus 

impactos para instauração e fomento de processos de desenvolvimento econômico e 

social, partiu-se da leitura dos atores locais e brasileiros que atuam e vivenciam essas 

experiências. Assim, esta pesquisa partiu da necessidade de escutar tantos os atores 

moçambicanos, como os agentes de cooperação brasileiros, considerando que o olhar de 

quem pensa a África e Brasil é muito diferente de quem a vê estando em terras 

africanas. Procuramos compreender e escutar os atores em seus locais de atuação e 

vivencia. 

A África é um território estratégico no contexto global, no entanto, pouco se 

sabe sobre sua história, sua realidade e a vida nesse continente. A visão mais comum é 

construída a partir do olhar de quem está distante da realidade local. O Brasil como um 

país emergente, vê a África como uma plataforma de sustentação para um projeto de 

poder que objetiva o reconhecimento global. Dessa forma, poucos são aqueles que se 

dão ao trabalho de vivenciar a realidade desses países, assim pouco se abre para escutar 

os atores locais. É por essa razão, ou seja, por existir essa lacuna , é que esta pesquisa se 

dedica a análise da participação dos atores locais - moçambicanos ou não - nos projetos 

de cooperação, com a intenção de entender a cooperação Sul/Sul  e seu aparente 

desinteresse da realidade africana. 

Acredita-se que um estudo que possibilite a compreensão de forma mais 

profunda dos fenômenos ligados a diversos atores em cenários internacional e 

subnacional complexos, marcados por múltiplos interesses, somente é possível através 

de uma abordagem qualitativa de investigação que permita acessar discursos, visões de 

mundo e compreensões socialmente construídas pelos diferentes atores envolvidos 

nesse processo, através do contato direto entre pesquisador e público investigado. Para 

tanto, se posicionou a pesquisa dentro da abordagem qualitativa de análise, de modo a 
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possibilitar a construção de um panorama que realçasse as percepções, posicionamentos 

e realidades do fenômeno social pesquisado (Creswell, 2003). A presente pesquisa se 

debruçou sobre um fenômeno contemporâneo para fins de análise e, fundamenta-se em 

dados empíricos através de diversas técnicas focalizadas na seguinte questão 

orientadora: “Como se dá a participação da sociedade civil em processos de cooperação 

sul-sul que visam a ampliação do direito à saúde?” 

Como levantamento bibliográfico, foram consultadas bases de dados nacionais 

como: Scielo e Capes; e internacionais como:  JStor e EBSCO. Foram realizadas buscas 

através das palavras chave da pesquisa, tais como: Cooperação Internacional, 

Cooperação Sul/Sul, Desenvolvimento, Desigualdade, Saúde, Saúde Pública, Direito a 

Saúde, Participação, Organização da Sociedade Civil, Moçambique e África, dentre 

outras. Foi necessário uma pesquisa multidisciplinar que envolvesse os campos de 

relações internacionais, ciências sociais, administração, gestão pública e social. A 

primeira etapa da pesquisa foi a coleta de fontes secundárias, que possibilitou o acesso a 

algumas bases de dados e sítios da Internet de órgãos governamentais e de organizações 

da sociedade civil de ambos os países em análise. Com isso, foi possível avançar na 

compreensão das informações preliminares sobre a proposta da pesquisa e serviu de 

fundamentação para o esforço investigativo realizado em Moçambique. 

Em seguida, foi feita uma viagem para Maputo, capital de Moçambique, com 

duração de treze dias em outubro de 2013. Nessa viagem, foram realizadas seis 

entrevistas semiestruturadas, além da coleta de dados através da aplicação de um 

questionário, que sua tabulação se encontra em anexo, assim como o roteiro das 

entrevistas. Os questionários foram aplicados durante um curso lecionado pela 

pesquisadora na Universidade Politécnica de Moçambique, e teve como alvo alunos do 

curso de mestrado em Administração Pública. Já os entrevistados foram selecionados 

considerando sua inserção direta na cooperação internacional, observando ao máximo 

cada objetivo da pesquisa. Portanto, foram entrevistados funcionários de OSC, OI, 

Governo e representantes desses. Outro aspecto interessante dessa fase da pesquisa fora 

a inserção da pesquisadora em Moçambique, o que a possibilitou observar o 

comportamento das pessoas e hábitos culturais, o que para a análise dos dados foi 

bastante relevante.  

Foi escolhido uma metodologia orientada pela necessidade levantada pelo objeto 

de pesquisa. Dessa forma a metodologia mais adequada é aquela que extrai do material 

empírico a densidade e riqueza que o objeto de pesquisa requer. Uma vez que a pesquisa 
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encontrou uma grande dificuldade em acessar atores governamentais e de OSC tanto em 

Moçambique, quanto no Brasil, seja devido ao ambiente político em Moçambique, a 

clara temeridade em dar entrevistas, seja pelo papel de representação de instituições de 

cooperação, o que pode indicar um provável receio de fornecer falas críticas passíveis 

de complicações no âmbito das relações entre os países.  A pesquisa fez uso do recurso 

audiovisual, que possibilitou um panorama que confirmasse e fomentasse as entrevistas 

e pontos de vistas levantados nos questionários e nas entrevistas semiestruturadas. 

Segundo Peter Loizos (2008), o registro em vídeo faz-se necessário “sempre que algum 

conjunto de ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por 

um único observador, enquanto este se desenrola” (Louizos,2008, p.129) 

Nesse sentido, o uso de vídeos nos permitiu capturar recursos como as 

expressões corporais, faciais e verbais, em face da proposta desta pesquisa, qual seja a 

cooperação brasileira em saúde, ajudando a interpretar as complexas relações 

estabelecidas nos processos de cooperação. Esse recurso se justifica porque, segundo 

Pinheiro et al. (2005). A expressão do pensamento do indivíduo faz-se apenas com 7% 

com palavras e o restante com gestos, movimentos corporais, expressão facial, etc. Pois 

bem, usamos os seguintes vídeos da Tabela 4: 

 

Tabela 4 

 

Vídeos 

Nome do vídeo Ano de publicação 

Entrevista com Nilsa de Deus do INS (Instituto 

Nacional de Saúde) 

No fórum COHRED- Conselho de pesquisa e 

desenvolvimento em saúde. 2012 

Parceria entre Brasil e Moçambique aumenta 

tratamento de HIV no país. 
Vídeo Profissão Repórter 02/12/2014 

Quem vai querer dar a luz aqui? Os postos rurais de 

saúde em Moçambique 
25/06/2012 

Palestra de José Luiz Telles/ Comissão das Relações 

Internacionais, Cooperação e Comunidades 

2º Fórum Brasil-África (Publicado em 22 de set de 

2014; Publicado em 8 de abr. de 2015- 

Apresentação e Apreciação da Proposta do Programa 

Quinquenal do Governo 2015/2019-. 
ARTV Moçambique 2015 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora 
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Outra forma de coleta de dados foi a coleta de reportagens em sites de jornais, 

blogs e revistas moçambicanas. Foram coletadas as seguintes reportagens listadas na 

Tabela 5:  

 

Tabela 5 

 

Reportagens 

 

Nome da reportagem Endereço na Internet  

Transcrição da intervenção de Mia Couto na 

Conferências do Estoril 2011 

https://docs.google.com/document/d/1aXX8ZEekztqzOT

IhY5sEiIBbg2YF5NRbvCYt3-cCTk8/edit?pli=1 

Rede Brasil Atual: Para Mia Couto, é preciso 

resolver o passado de Moçambique para curar 

o presente. Publicado 04/04/2014 

http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2014/

04/para-mia-couto-e-preciso-resolver-o-passado-de-

mocambique-para-curar-o-presente-9008.html 

RTP Noticias: País vive "uma colonização 

mental"- Mia Couto-10 Jun, 2015, 

: http://www.rtp.pt/noticias/cultura/pais-vive-uma-

colonizacao-mental-mia-

couto_n835541#sthash.x9kjRltl.dpuf 

“A recolonizarão de Moçambique pelas mãos 

do agronegócio. Entrevista especial com 

Vicente Adriano, Por João Vitor Santos, do 

Portal IHU On-Line : Vicente Adriano, 

integrante da União Nacional de 

Camponeses.” 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/540299-a-

recolonizacao-de-mocambique-pelas-maos-do-

agronegocio-entrevista-especial-com-vicente-adriano 

Sobre a “Apresentação e Apreciação da 

Proposta do Programa Quinquenal do 

Governo 2015/2019” 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/afric

a/2015/3/15/Mocambique-Oposicao-apreciacao-

negativaProgramaQuinquenalGoverno,362de307-3f6f-

4c5b-a9f3-f9de73ff08fe.html 

“Cooperação brasileira aposta em três dezenas 

de projectos em Moçambique”.   No Blog 

Macua, 

http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2010/11

/coopera%C3%A7%C3%A3o-brasileira-aposta-em-

tr%C3%AAs-dezenas-de-projectos-em-

mo%C3%A7ambique.html 

“Dedinho brasileiro na Unicef Moçambique, 

Publicado em 11 de outubro de 2012.” Do 

Blog Terras de Moçambique, 

https://terrasdemozambique.wordpress.com/2012/10/11/d

edinho-brasileiro-na-unicef-mocambique/; 

“Falta de transparência do poder público e  

“captura partidária da soberania” afetam 

diretamente a vida dos moçambicanos. Do 

Blog Terras de Moçambique, 

https://terrasdemozambique.wordpress.com/2012/11/30/e

xecutivo-entre-os-piores/ 

Identidade, educação, atualidade e futuro. 

Confira o que pensa um dos maiores 

intelectuais do país”. Do Blog Terras de 

Moçambique, 

https://terrasdemozambique.wordpress.com/2012/09/25/s

obre-as-terras-de-mocambique-por-ngomane/ 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em Maputo, foram entrevistados dois membros da Sociedade Moçambicana de 

Medicamentos, os quais fazem parte da implementação da fábrica de medicamentos que 
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é fruto de um acordo de cooperação entre Brasil e Moçambique e está sob a tutela da 

FioCruz no que concerne a implementação e treinamento dos funcionários e 

pesquisadores. Essa unidade produtiva de medicamentos encontra-se em fase de 

implementação na cidade de Maputo. Os entrevistados fizeram um período de 

treinamento na FioCruz no Rio de Janeiro e foram importantes para essa pesquisa à 

medida que forneceram uma visão esclarecedora das relações que se estabelecem dentro 

deste projeto de cooperação, especialmente de como esse treinamento foi realizado, se 

ele foi suficiente e como a instalação dessa fábrica é importante para Moçambique. 

Uma segunda entrevista foi com diretor da FioCruz em Maputo. Ele tem 

Mestrado em Saúde Coletiva pela UERJ, e Doutorado em Ciências da Saúde pela 

Escola Nacional de Saúde Pública. É Pesquisador titular da USP e desde março de 

2011, ocupa o cargo de diretor da Fiocruz em Moçambique. A entrevista foi importante, 

pois nos possibilitou entender a perspectiva de um instituto de pesquisa que lidera a 

maioria dos projetos de cooperação em saúde do Brasil. Seria importante realizar mais 

entrevistas de outras pessoas ligadas ao governo brasileiro, principalmente de membros 

da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). No entanto, até o presente momento a 

ABC, apesar dos nossos esforços, ainda não se mostrou apta a cooperar com a pesquisa. 

Outro entrevistado foi um médico que trabalhou por 20 anos somente com 

cooperação em saúde, atuando atualmente na embaixada irlandesa. Sua entrevista foi 

uma das mais enriquecedoras para essa etapa de sondagem do campo de investigação do 

presente trabalho, uma vez que dissertou sobre os problemas enfrentados pela sociedade 

moçambicana e sobre como os projetos de cooperação estão sendo desenhados na 

atualidade. 

Foi entrevistada, também, a diretora do depósito de medicamentos de 

Moçambique, uma brasileira que está em Maputo faz oito anos. Apesar de trabalhar 

para o governo moçambicano, seu salário é pago por uma OSC internacional, que ela 

preferiu não mencionar o nome. Essa entrevista também foi muito produtiva para a 

pesquisa, porque além de detalhar e tecer diversas críticas sobre as formas de 

cooperação tradicional, também apontou as inúmeras falhas na atuação das OSC locais. 

Por fim, foi feita uma entrevista com a responsável pelos projetos na aérea da 

saúde da UNICEFF, que preferiu não ter seu nome citado, assim como a maioria dos 

entrevistados. Essa entrevistada expôs o distanciamento do Governo Brasileiro em 

relação aos demais projetos de cooperação para a saúde e ainda explicou como esses 

projetos são concebidos e efetuados. Ela também é brasileira e trabalha na áreaa de 
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cooperação em saúde já há bastante tempo. De forma geral observamos que os 

entrevistados optaram por não terem seus nomes expostos na pesquisa, seja por receio 

pessoal ou mesmo institucional. 

 

 

Tabela 6 

 

Entrevistados 

 

Entrevistado Sexo Formação Instituição Nacionalidade 

EGB Masculino Médico 
FioCruz- Governo 

Brasileiro 
Brasileira 

EOI Feminino Farmacêutica 

OSC- Internacional- a 

serviço do governo 

Moçambicano 

Brasileira-residente 

em Moçambique 

EOI2 Feminino  Advogada UNICEF- Independente  
Brasileira- residente 

em Moçambique 

EGM1 Feminino Química 

SMM(Sociedade 

Moçambicana de 

Medicamento) - a serviço 

do governo Moçambicano 

Moçambicana 

EC Masculino Médico Embaixada Irlandesa Moçambicana 

EGM2 Masculino Químico 

SMM(Sociedade 

Moçambicana de 

Medicamento) 

Moçambicana 

Nota. Fonte: elaborada pela autora. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Foram também precedidas de uma 

conversa preparatória, que tiveram o intuito de esclarecer os objetivos da pesquisa e 

estabelecer um clima de transparência e confiança, em que o entrevistado poderia  

colocar suas dúvidas. Clima esse que foi encontrado em todas as entrevistas, mesmo 

com a dificuldade da língua, que apesar de ser o português, em muitos momentos trouxe 

dificuldade para a compreensão das falas, principalmente no que tange a transcrição das 

entrevistas feitas com os moçambicanos. 



101 
 

Outra experiência no campo foi a aplicação de um questionário, disponível no 

apêndice, junto a vinte e oito pessoas que trabalham em diversas OSC, para o Estado 

moçambicano e em empresas nas províncias de Xai Xai e Maputo em Moçambique. Os 

respondentes são alunos de cursos de mestrado da Universidade Politécnica de 

Moçambique. Como mencionado anteriormente, ocorreu durante um curso lecionado 

pelo pesquisadora. Aqui cabe ressaltar que nem todos aqueles que foi pedido para 

responder o questionário de fato responderam. Foi possível, mais uma vez, observar  o 

receio das pessoas em fazê-lo.  

Observações in loco também foram realizadas através da vivência em 

Moçambique durante os treze dias anteriormente citados. Essa vivência permitiu à 

pesquisadora refletir melhor sobre a seleção de entrevistados e as condições de acesso 

aos diferentes atores envolvidos na cooperação para o desenvolvimento no campo da 

saúde em Moçambique. Na escolha das instituições do Estado e da sociedade civil 

foram considerados os representantes em posições hierárquicas estratégicas na estrutura 

organizativa, por serem, aqueles, direta ou indiretamente envolvidos com a prática da 

cooperação. Ainda foi possível perceber o “clima” que envolve o país e como as 

pessoas se comportam diante de seu governo e diante de estrangeiros.  

Sobre o cuidado que o pesquisador deve ter ao observar a experiência de um 

sujeito, é importante que esse ao invés de encaixar a experiência do observado nos 

moldes de sua cultura, ele deve despir-se de seus próprios conceitos e deixar que a 

cultura e concepções do observado falem por si (Geertz, 2000). Esse cuidado perpassa 

constantemente as preocupações metodológicas da presente pesquisa, sobretudo por 

lidar com certos temas, e uma realidade social e política, a pobreza e o continente 

africano, que no imaginário social e na conjuntura política sempre foram e, ainda, são, 

fortemente, influenciados por vieses colonialistas e etnocêntricas decorrentes de grupos 

sociais e países em melhores condições econômicas e de suposto avanço democrático e 

de convívio social. 

Portanto, optamos por um processo de pesquisa de campo em que o 

pesquisador se coloca como observador. Assume-se que cada situação tem suas próprias 

características e o investigador deve avaliar as circunstâncias e buscar o melhor 

caminho ao se deparar com a realidade de campo (Trivinõs, 1992). Nessa perspectiva, a 

observação não é neutra, permitindo ao pesquisador e observados uma relação de troca 

temporária que envolve o diálogo em torno da “objetividade” e “subjetividade” do 
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problema em estudo, permitindo uma interlocução (sujeito e objeto do conhecimento) 

durante o trabalho de campo. 

A triangulação dos dados seguiu o modelo proposto ao final do referencial 

teórico que pretende encadear as relações entre os constructos em busca de uma 

respostas para a pergunta de pesquisa. Para tanto, foi necessário triangular os dados, 

relacionando os constructos com as realidades trazidas nas entrevistas e nos 

questionários, bem como pela análise documental das fontes de dados secundários. Os 

dados trazidos pelas entrevistas e demais dados, foram interpretados , comparados  e 

analisados frente ao referencial teórico  

Após seguir essas etapas, avançamos em direção a uma compreensão profunda e 

complexa da realidade enunciada pela pergunta de pesquisa da presente investigação. 

Através da análise das entrevistas, da análise dos questionários e suas relações com os 

constructos teóricos, buscou-se identificar como as relações de participação da 

sociedade civil e nos processos de cooperação entre Brasil e Moçambique, afetam o 

direito à saúde nesse país africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

6. ANÁLISE DE DADOS  

 

O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo.  

Requer uma ação transformadora sobre a realidade. 

 Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção.  

(Freire, 1987). 

 

 A partir das dimensões teóricas apresentadas, que visaram elucidar os objetivos 

nesta pesquisa, foi feito a problematização do tema proposto. Dessa forma, 

procuramos compreender as vicissitudes da prática de cooperação para o direito à saúde, 

e entendemos que essa deve transcender o entendimento das relações entre governos, 

abrangendo a gestão de saúde como prática social a partir da habilidade, ou não, dos 

governos em construir, implementar e manter sistemas de saúde que contemplem as 

necessidades de populações alvo dos projetos. Para tanto, tivemos como marco teórico 

norteador três constructos principais, sendo eles: a cooperação, através dos conceitos de 

cooperação para o desenvolvimento e cooperação Sul/Sul; a noção de direito a saúde, e 

as relações que emergem a partir dele e; por fim, para compreender as relações entre os 

atores foram discutidas as várias formas de relacionamento entre Estados e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs). 

 

6.1 Transição Democrática e Descentralização em Moçambique: das tradições às 

vulnerabilidades sociais 

 

A nossa indignação, porém é bem menor que o medo! 

(Couto, 2014) 

 

 Localizado na região austral da África, Moçambique é banhado pelo Oceano 

Índico, ao longo de aproximadamente 2.800 km. A população total estimada em 2012 é 

de 23.4 milhões de habitantes, distribuída por 10 províncias e a Cidade de Maputo, que 

tem status de província e 128 distritos. A população é predominantemente rural (70%) e 

a maioria dos moçambicanos não ultrapassa os cinquenta anos de vida, o que demonstra 

a natureza jovem do país, onde a população feminina constitui a maioria (52%). A 

grande fonte de renda da população moçambicana é a agricultura e a pesca. A pobreza 

apresentou um decrescimento de 69% em 1997 para 54% em 2003, no entanto, 
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manteve-se praticamente a mesma no período de 2003-2009 (de 54,1% para 54,7%). 

Atualmente, o país tem registrado avanços significativos em termos de desenvolvimento 

socioeconômico. Esses progressos traduzem-se num crescimento médio anual do PIB na 

ordem de 7.6%, e um rendimento per capita médio anual de 5%, no período 2005-2009 

e 6-7% em 2010-2011. Apesar do país ter alcançado altas taxas de crescimento 

econômico durante a última década, continua sendo um dos países mais pobres do 

mundo, classificando-se na 184ª posição entre os 187 países de acordo com o Relatório 

de Desenvolvimento Humano do PNUD em 2011. Não obstante os progressos, as 

pessoas em zonas urbanas têm maior acesso a serviços sociais básicos 

comparativamente a população vivendo nas zonas rurais, em parte justificada pela fraca 

densidade populacional (PNUD, 2012). 

 Para entender como Moçambique apresenta esses índices, torna-se importante 

contextualizar historicamente suas dificuldades políticas e sociais. A guerra anticolonial 

pela independência do país teve uma duração de 10 anos, compreendidos entre 1964-

1974, e teve como resultado a substituição de uma colônia por um governo de partido 

único a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), chamado de partido-estado. 

A FRELIMO teve como medida inicial, o reordenamento da área rural de Moçambique, 

levando ao aparecimento de aldeamentos forçados de povoamento tradicional, 

delineados com o objetivo de controlar a população rural e a forte influência das 

autoridades tradicionais (Temudo, 2005). 

 A hostilidade da FRELIMO para com os chefes tradicionais religiosos, políticos 

e espirituais, tradicionalmente estabelecidos, era tamanha que esses foram 

marginalizados, humilhados e substituídos por representantes da FRELIMO (Florêncio, 

2005). Outro fato que desacreditou a FRELIMO diante dos agricultores foi à dificuldade 

na aquisição de produtos de primeira necessidade que constituiu uma ameaça a 

segurança alimentar das comunidades rurais (Geffray 1991; Roesch,1993). 

 Dessa forma, a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), ganha a 

simpatia de parte da população rural, iniciando a guerra civil em 1977 e conseguindo 

protela-la até 1992. A RENAMO é considerada uma organização militar sem uma 

ideologia definida, mas com um apoio social das comunidades rurais e das autoridades 

tradicionais (Alexandre, 1997; Geffray,1991). 

 Um conjunto de fatores foi responsável pelo prolongamento da guerra. Dentre 

eles, a resistência de grande parte da população às modernizações propostas pelo regime 

socialista, quais sejam: as contradições regionais e a tentativa de homogeneizar as 
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culturas e práticas culturais. Juntaram-se a um uso generalizado da violência. A 

RENAMO, por exemplo, recorreu ao rapto de crianças, a grande violência e ao terror, 

para manter a sua posição de oposição a FRELIMO e propagar a guerra civil 

(Seibert,2003). 

 Observando esse contexto, Geffray (1990) vê o estado moçambicano como um 

governo autoritário e alienador, ao ponto de não compreender os costumes locais e 

rituais da comunidade rural de Moçambique. Para o autor, a RENAMO luta pela 

recuperação desses direitos, através da oportunidade de reassumir as instituições rurais 

tradicionais (Geffray,1990; Lourenço, 2009). 

 No período pós independência, o partido–Estado FRELIMO estrutura o Estado 

moçambicano, social e politicamente, sem considerar as particularidades e a 

importância das autoridades tradicionais, estabelecidas desde o período colonial, por 

acreditarem que essas eram compostas por políticos corruptos que, no período colonial, 

haviam se beneficiado da cobrança de impostos (Lourenço, 2009). A FRELIMOpropõe 

e impõe a “transformação total da sociedade moçambicana” (Abrahamsson & 

Nilson,1994), excluindo não somente as autoridades tradicionais do cenário político 

moçambicano, mas também toda a estrutura política então estabelecida, caracterizando-

as como “feudais, obscurantistas e retrógradas” (Serra, 1993). 

 A despeito da intensa campanha da FRELIMO para desacreditar as autoridades 

tradicionais, essas nunca deixaram de influenciar as autoridades rurais. A própria guerra 

civil liderada pela RENAMO demonstra a força das autoridades tradicionais. Essa 

influência se deve ao fato do conhecimento e respeito que as autoridades tradicionais 

alegavam ter com relação as particularidades das comunidades rurais, como o 

casamento, o divórcio, questões de herança, resolução de conflitos, rituais de iniciação e 

chuva, feitiçaria ou de particularidades, ignoradas e rechaçadas pela FRELIMO. Outro 

fator que deu força a resistência da RENAMO deveu-se ao fato de seus principais 

oficiais terem sido treinados pelas forças de segurança/milícias da África do Sul e da 

Rodésia, agregando terror e violência às práticas da RENAMO. A RENAMO não 

expressava uma ideologia própria, apesar da grande influência das autoridades 

tradicionais, preocupando-se em se opor a tudo aquilo que a FRELIMO era a favor 

(Alexandre,1995; Lourenço 2009). 

 Quando ao final da Guerra Fria, por volta de 1990, os interesses internacionais 

se voltam novamente para a África e organizações como o Banco Mundial e o FMI 

passam a influenciar grandemente na política, na economia de Moçambique, e de toda 



106 
 

África, podemos observar uma mudança de perspectiva da guerra civil, que antes era 

considerada uma guerra de agressão estrangeira liderada por milícias. Antes de uma 

maior presença das OI‟s em Moçambique, a guerra civil era considerada uma guerra 

mantida por interesses externos, no entanto, com o tempo a comunidade internacional 

percebeu que a RENAMO tinha o apoio e uma base social rural e a produção agrícola 

era financiadora da guerra (Lourenço,2009; Temudo, 2005). Á medida que a guerra 

civil, é reconhecida como tal, essas OIs incentivaram eleições multipartidárias e a busca 

por uma democracia, para reequilibrar as forças político-militares entre a RENAMO e a 

FRELIMO (Geffray, 1990). 

 Em 1993 aconteceu o seminário “Reforma do governo local e o papel da 

autoridade tradicional no processo de descentralização democrática” com a intenção de 

elaborar e colocar em prática uma agenda política com objetivos estratégicos que 

tinham como marco norteador a descentralização democrática, que objetivava, por sua 

vez, minimizar as chagas sociais e promover o compartilhamento do espaço político 

entre as autoridades tradicionais e o governo da FRELIMO, principalmente no âmbito 

local. Participaram desse seminário, doadores internacionais, acadêmicos nacionais e 

internacionais, movimentos religiosos e representantes do Estado (Lourenço, 2009). 

 Apesar dos esforços dos acordos e dos protocolos firmados pelo partido-estado, 

a FRELIMO continuou a restringir a participação das autoridades tradicionais na seara 

política moçambicana, por alegarem que essas autoridades seriam fruto de um 

colonialismo português e que somente tinham respaldo da população rural por este 

apoio caracterizar-se como uma obediência servil aos senhores coloniais. Segundo 

Lourenço (2009), Moçambique mantém-se como muitos países africanos, em meio a 

uma ambivalência governativa sem adequar-se a dois tipos de realidades políticas 

(Lourenço, 2009). 

 A “ajuda” condicionada do Banco Mundial e FMI, muitas vezes agravaram 

situações políticas e econômicas já sensibilizadas. E dinamizaram demandas por uma 

descentralização do governo e pela sua democratização (Forquilha, 2009). Em 

Moçambique, especialmente na década de 1990, essas demandas tornaram-se centrais 

no processo de reforma do Estado, e segundo o Boletim da República de 2000, as 

intenções do Estado eram de: 

 

No âmbito do processo da descentralização administrativa, buscar valorização da 

organização social das comunidades locais e aperfeiçoamento das condições da 
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sua participação na administração pública para o desenvolvimento 

socioeconômico cultural do país (Forquilha, 2009.p.91). 

 

 No entanto, o que se observou foi o distanciamento entre a retórica e a prática 

em que prevaleceu uma luta pela conquista dos espaços políticos, especialmente, no 

meio rural onde a disputa entre a RENAMO e a FRELIMO procurou e procura 

apropriar-se da vontade da comunidade, evidenciando o clientelismo político e 

buscando a maximização dos interesses particulares (Forquilha, 2009). 

Dessa forma se a FRELIMO buscava o apoio político local, os chefes 

tradicionais interessavam-se por manter seus status quo. Nesse contexto, as articulações 

dos órgãos locais do Estado, que se formaram por meio de uma ditadura socialista, 

trouxeram à tona obstáculos ao próprio processo de participação local, o que torna o 

processo de descentralização frágil, uma vez que os órgãos locais de governo não 

representariam nem mesmo se interessariam por ouvir as comunidades. O que se 

observa no processo de descentralização em Moçambique seria uma manipulação das 

leis e da comunidade para garantir e sobrepor um poder político e vantagens pessoais, 

tanto materiais como simbólicas (Forquilha, 2009). 

 Diante esse cenário de lutas e contradições, o Observatório da Pobreza (2004) 

considera Moçambique como um país, que antes de iniciar um processo de 

desenvolvimento global, vivenciou, logo após a independência, um período em que os 

objetivos de ajuda eram mais imediatos e de urgência. Por isso, o seu caminho em 

direção a um desenvolvimento pleno ainda está distante de ser alcançado, e é em termos 

de saúde que o país encontra um dos maiores desafios (Patrão, 2011).   

 

6.2 Uma Cooperação nada horizontal: O Brasil em Moçambique 

 

 A cooperação brasileira com a África já remota há algum tempo, porém foi com 

o governo Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, com o governo Lula, que ela 

ganha maior força. Atualmente, temos projetos em execução, considerando todas as 

áreas de atuação. Podemos ver na Figura 7 onde esses se realizam e na Tabela 7 

subsequente quais seus objetivos, principais parceiros, tipo de cooperação e suas áreas 

de atuação: 
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Figura 7. Projetos de Cooperação Sul/Sul: O Brasil em Moçambique 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

  Como grande marco desses projetos, temos o comprometimento do presidente 

Lula com o presidente moçambicano, Armando Guebuza, para instalação da fábrica de 

antirretrovirais em 2003. No entanto, projetos ligados a agricultura também são 

relevantes. 

 

Tabela 7 

 

Projetos de Cooperação Sul/Sul: o Brasil em Moçambique 
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Projeto Tipo Setor Objetivo 
Instituição 

parceira 

Capacitação em 

Produção de 

Medicamentos 

Antirretrovirais 

Cooperação 

Sul/Sul 
Saúde 

Capacitação e 

transferência de 

tecnologia 

FioCruz 

Centro de Formação 

Profissional Brasil-

Moçambique 

Cooperação 

Sul/Sul 
Educação 

Formação 

Profissional 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial da Bahia 

- SENAI/BA 

Capacitação Técnica em 

Inspeção e Relações de 

Trabalho 

Cooperação 

Sul/Sul 

Trabalho 

e 

Emprego 

Relações De Trabalho 

Ministério do 

Trabalho e 

Emprego - MTE 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Urbano de Moçambique 

– Fase II 

Cooperação 

Sul/Sul 
Cidade Habitação  

Caixa, USP, 

UNICAMP 

Apoio ao 

desenvolvimento da 

Política nacional de 

Saúde Oral de 

Moçambique: Pesquisa 

em Saúde Bucal - 

Maputo 

Cooperação 

Sul/Sul 
Saúde Odontologia 

Ministério da 

Saúde (Brasil) - 

MS 

Apoio ao 

desenvolvimento de um 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar de 

Moçambique 

Cooperação 

Sul/Sul 
Educação Merenda Educação 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento 

da Educação - 

FNDE 

Fortalecimento das 

ações de prevenção e 

controle do câncer 

Cooperação 

Sul/Sul 
Saúde 

Controle e Prevenção 

de Doenças 

Instituto Nacional 

do Câncer. - INCA 

|| Ministério da 

Saúde (Brasil) - 

MS 

Modernização da 

Previdência Social de 

Moçambique 

Cooperação 

Sul/Sul 

Desenvol

vimento 

Social 

Previdência Social 
DATAPREVI/INS

S 

Capacitação Jurídica de 

Formadores e 

Magistrados 

Cooperação 

Sul/Sul 
Educação 

Formação 

Profissional 

Escola Superior do 

Ministério Público 

da União - ESMPU 

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 

Cooperação 

Sul/Sul 
Saúde 

Saúde da Mulher: 

desenvolver 

competências locais 

Fundação Oswaldo 

Cruz - 

FIOCRUZ/MS || 

Ministério da 

Saúde (Brasil) - 

MS 

Implantação de Banco 

de Leite Humano e de 

Centro de Lactação em 

Moçambique 

Cooperação 

Sul/Sul 
Saúde 

Controle e Prevenção 

de Doenças 
FioCruz 

Implantação de bancos 

comunitários de 

sementes e capacitação 

para o resgate, 

multiplicação, 

Cooperação 

Sul/Sul 

Agricultur

a 
Agricultura Familiar ------ 
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armazenamento e uso de 

sementes 

tradicionais/crioulas em 

áreas de agricultura 

familiar. 

Capacitação e 

Transferência 

Metodológica para o 

Programa Mais 

Alimentos África em 

Moçambique 

Cooperação 

Sul/Sul 

Agricultur

a 
Agricultura Familiar 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário (Brasil) - 

MDA 

Projeto Regional De 

Fortalecimento Do Setor 

Algodoeiro Nas Bacias 

Do Baixo Shire E 

Zambeze 

Cooperação 

Sul/Sul 

Agricultur

a 

FORTALECIMENT

O DO SETOR 

ALGODOEIRO NAS 

BACIAS DO BAIXO 

SHIRE E ZEMBEZE 

Embrapa Sede - 

EMBRAPA 

Fonte : Elaborada pela autora. 

 

 O projeto da fábrica de anti- retro virais foi o maior e mais importante projeto 

realizado pelo Brasil e, apesar de aprovado em 2003, teve seu início em 2005/2007, 

período em que foram realizados os estudos de viabilidade técnica e financeira. Porém 

não fica claro, no documento de conclusão dessas pesquisas, se a população e/ou as 

OSC foram consultadas sobre suas demandas, o que nos causa estranheza já que a 

essência de uma cooperação Sul/Sul pressupõe a participação da população, fato esse 

que se confirma com as entrevistas realizadas, uma vez que vários dos entrevistados 

questionam a instalação dessa fábrica, ressaltando que existem outras prioridades.  

 O projeto da fábrica se inicia, realmente, em 2008 e traz em si o maior e mais 

complexo projeto de cooperação já feito pelo Brasil, por envolver diversos acordos 

políticos e maior quantidade de recursos. A intenção do projeto é transferir tecnologia e 

expertise na produção de medicamentos, viabilizando que a fábrica fosse gerida e 

mantida, em sua plenitude, por moçambicanos. Todavia, quando questionado sobre o 

feedback dos projetos brasileiros em saúde EC1 diz que o Brasil não avalia seus 

projetos, não busca saber como a população, ou mesmo os dirigentes dos países que 

estabelecem relação com o Brasil, percebem a cooperação brasileira. Além disso, EC1 

afirma que os projetos são estritamente feitos Governo a Governo sem a participação da 

sociedade civil. 

 A ideia de que o Brasil desponta como um player na cooperação internacional 

Sul/Sul, por ter alcançado conquistas sociais importantes, foi citada apenas por três dos 
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entrevistados, os outros três não reconhecem o Brasil como um ator de relevância em 

termos de cooperação.  

 A falta de uma legislação que regule a cooperação internacional, o que segundo 

o EGB traz entraves que vão desde questões alfandegárias às questões ligadas as 

doações, pode ser uma das justificativas para esse tipo de percepção. Nas palavras do 

mesmo: 

 

[...] nós não temos no país uma estrutura jurídico institucional que dê retaguarda 

para contento das expectativas que os países tem em relação ao que nós podemos 

dar, então isso se aplica ao jurídico, nós não temos uma legislação que regule 

aspectos da cooperação internacional e também questões próprias ao 

financiamento, ou seja, apesar da MRE ter estabelecido uma política no governo 

Lula, de ampliação do seu financiamento, ele ainda está muito aquém, para as 

potenciais demandas que os países Sul têm colocado ao Brasil. Isto faz com que 

nossa agenda de Cooperação seja muito seletiva e estabeleça efetivamente 

algumas prioridades (Entrevistado EGB). 

  

 Esses impedimentos jurídicos-institucionais, já no governo Dilma, mostram-se 

segundo EGB, cada vez mais prejudiciais ao avanço e evolução da cooperação 

brasileira. 

 Atualmente, a cooperação brasileira em saúde, segundo EGB, é estabelecida 

como cooperação estruturante em saúde. Nas palavras dele essa cooperação se baseia: 

 

[...] fundamentalmente na premissa de que é preciso fortalecer as instituições do 

país (nacionais) para que o país tenha a capacidade de andar com suas próprias 

pernas. Isso significa, formação de pessoal fundamentalmente, na área da saúde. A 

FioCruz tem um carinho muito especial com esta questão da formação. [...] 

Acreditamos na formação de intelectuais na área da saúde que possam pensar no 

seu país e na perspectiva de saúde como Direito e na perspectiva do Sistema 

Nacional Forte que dê conta de desafios sanitários que é o caminho para que se 

tenha a longo/médio prazo frutos dessa cooperação. Isso se diferencia bastante da 

Cooperação Norte/Sul que é um Cooperação verticalizada em cima de doenças, 

HIV, Malária, Tuberculose... já que estabelece uma pauta que não dá margem para 

que o país possa discutir seus próprios sistemas sanitários. Além do mais cria uma 

situação de extrema dependência, não só nos recursos técnicos, mas financeiros 

também (Entrevistado EC1). 

  

 Em outro momento, numa palestra, sobre a importância de se investir em saúde, 

para representantes de empresas brasileiras que atuam na África, José Luiz Telles, 

diretor da FioCruz em Moçambique, afirma que não é possível falar de investimentos 
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sem tratar do elemento saúde, saúde nos seus diferentes determinantes. Logo não é 

possível falar de saúde sem falar de investimentos, de infraestrutura.  

 Ele explica que a FioCruz, como representante do governo brasileiro nos 

projetos de cooperação, entende que o Estado tem um papel importante na saúde, mas 

que  a garantia desse direito, vai além do direito individual. O entrevistado acredita que 

uma população empobrecida e doente pouco participa do desenvolvimento do país, da 

capacidade produtiva. Nesse sentido, a relação entre saúde e desenvolvimento deve ser 

vista como investimento à medida que possibilita maior capacidade produtiva. “Sem 

saúde os resultados são empobrecidos, as famílias não conseguem prover a si mesmo.  

(Telles, 2014). 

 Todo problema em saúde, a primeira vista é individual, porém é em sua essência 

um problema social, com uma dimensão coletiva. Sendo assim, tanto o Estado nacional, 

como as práticas de CID têm múltiplas dimensões de incidência em um campo 

dinâmico dentro do espaço político (Suyama & Lopes, 2012) 

 Telles (2014) afirma que a FioCruz e a CID brasileira buscam em suas 

intervenções, o fortalecimento dos sistemas de saúde em pequena escala e sem 

amplitude. Ele afirma que Moçambique é o país que recebe o maior volume de projetos 

de cooperação. Ainda menciona que o nosso país busca estabelecer uma relação com o 

governo de Moçambique em que incentiva sua capacidade de prover as necessidades de 

suporte para a fábrica de medicamentos e para os demais projetos de cooperação 

estabelecidos entre os dois países, logística, leis e regulação dos medicamentos. 

 Ele conclui a palestra afirmando que a capacidade de investimento de parcerias 

públicas e privadas devem ter seu foco no fortalecimento dos sistemas de saúde, em 

países como os africanos, para que esses possam desenvolver e fortalecer seus sistemas 

econômicos 

 Contudo, a maioria dos entrevistados aponta críticas a cooperação brasileira. O 

EC, médico e funcionário da embaixada da Irlanda, responsável por projetos de 

cooperação em saúde, questiona a real necessidade de implementação da fábrica de 

medicamentos, maior projeto da CID brasileira em Moçambique, à medida que aponta a 

necessidade de se avaliar os custos dessa produção e de sua viabilidade econômica para 

Moçambique. Além disso, também coloca que Moçambique não está preparado em 

termos de serviços para abastecer a fábrica, "como pensando numa caixa para colocar o 

medicamento, tem que produzir a caixa, não é o Ministério da Saúde que irá produzir a 

caixa" (EC). Ademais, segundo o entrevistado EC, Moçambique encontra um sério 
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problema de logística, não existindo um sistema nacional para distribuir esses 

medicamentos. O mesmo reconhece que o foco principal da cooperação brasileira é a 

formação de quadros, informação semelhante a do EGB, mas sugere que o Brasil tem 

potencial para ser um parceiro de maior importância 

 Os entrevistados EGM1 e EGM2 afirmam que o treinamento oferecido pela 

FioCruz para aqueles que irão trabalhar na fábrica não foi suficiente, mas declaram 

também que a instalação da fábrica é um passo importante para Moçambique e 

acreditam que irá gerar todo tipo de emprego ajudando no desenvolvimento de uma 

forma geral. 

 Já o entrevistado EOI, de forma mais contundente, afirma que: 

 

[...] o Brasil deu esmola usando, é minha opinião pessoal, né? É fácil falar que o 

governo brasileiro ajudou uma fábrica, sendo que ele colocou o setor privado ali 

dentro pra fazer isso. Mas ok, por um caminho ou outro ele apoiou. Mas acho que 

isso tinha que ser muito bem arquitetado e ver as reais necessidades do país. A 

real necessidade do país hoje é de antirretrovirais, sim é, mas é muito mais de 

outros medicamentos pra necessidades básicas como tratamento de cólera, 

tratamento de outras infecções oportunistas que há déficits muito maiores de 

medicamentos. Parceiro pra te dar antirretroviral é muito mais fácil de você 

conseguir, do que os parceiros para medicamentos essenciais, mas parece que isso 

tá mudando, parece que a fábrica vai ter produtos, outros medicamentos que são 

chamados essenciais na produção. Mas é um processo que desde que eu tô aqui 

escuto que essa fábrica vai abrir, então, eu me pergunto, o que falta pra abrir? Por 

que da demora? Eu que faço essa pergunta, por que da demora? Se realmente 

verificou-se identificou as necessidades, precisa e vai montar, então, qual foi a 

justificativa da demora? Tô aqui há oito anos e escuto que essa fábrica vai abrir, 

só eu mesma já fui a três inaugurações dela (Entrevistado EOI). 

 

 Ainda podemos observar mais uma crítica no discurso da entrevistada EOI2, que 

diz que a cooperação brasileira é inexperiente e não tem mecanismos para fazer 

cooperação internacional, o que de certa forma se assemelha com as informações dadas 

pelo E sobre a falta de instrumentos jurídicos-institucionais. Ainda para o entrevistado 

EOI2, a cooperação brasileira é levada por uma agenda política e não por uma política 

de Estado, ou seja, ela questiona: 

 

[...] quais são as áreas de ponta no Brasil, digamos, que se poderia oferecer como 

cooperação, e quais são as áreas e como fazer isso. Explorar, quais são os 

mecanismos que o Brasil podia usar mais eficientemente pra fazer essa 

cooperação, Qual é a política de cooperação do Brasil? Quais são os países 
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principais de foco? Quais são as áreas prioritárias? Não existe. Quais são os 

mecanismos que nós vamos utilizar pra cooperação? (Entrevistado EOI2). 

  

 Dessa forma, para ela a cooperação brasileira atende a demandas políticas “Das 

visitas entre países, então se faz uma promessa, e aí se mergulha em fazer.”(EOI2)  As 

declarações se tornam ainda mais claras quando mencionado a existência de um grupo 

de parceiros que já há vinte anos financia projetos em saúde em Moçambique e que, em 

diversas ocasiões, o Brasil fora convidado para fazer parte deste grupo e não aceitou, 

ficando à margem dos espaços e fóruns em que se discute e propõe a cooperação em 

saúde em Moçambique, junto ao Ministério da Saúde moçambicano e ou principais 

doadores. 

 Outro indicativo de que a cooperação brasileira tende a direcionar seus projetos 

por demandas políticas, é a expansão das empresas brasileiras e suas consequências para 

a sociedade moçambicana. Trazemos uma entrevista de Adriano (2015), integrante da 

União Nacional de Camponeses, concedida por e-mail à IHU On-Line em 02 de março 

de 2015. Primeiramente, Adriano fala de maneira geral sobre mineradoras como a Vale, 

que criam situações em que obrigam o reassentamento de muitas famílias. Um exemplo 

é a exploração do carvão mineral na província de Tete. Além disso, ainda há de se 

considerar os incentivos fiscais dados aos grandes investimentos como a Vale, que 

segundo Adriano são inaceitáveis, uma vez que não se justifica que o cidadão comum 

tenha que pagar mais impostos, ao passo que as grandes empresas gozam de isenções, o 

que claramente diminui a capacidade de arrecadação de receitas pelo estado, recursos 

que poderiam ser investidos em saúde, educação, saneamento básico, entre dezenas de 

outras necessidades do povo moçambicano. 

Para o integrante da União Nacional de Camponeses, o avanço do agronegócio 

aumenta a insegurança alimentar, isso porque ele responde a uma demanda 

internacional por alimentos e ainda tem seu foco na produção de commodities. O 

resultado dessa expansão do agronegócio é a destituição de famílias que deixam de 

produzir alimentos para si mesmas e para o próprio país, já que 70% da população, 

produzem mais de 90% dos alimentos consumidos no país. 

Esclarecendo esse cenário, Adriano (2015), explica que o governo de 

Moçambique tem a ambição de implantar investimentos em plantações florestais 

estimadas em 3 milhões de hectares, o que tornaria Moçambique um dos maiores 

produtores de celulose na África. Em contrapartida, o avanço das plantações levou à 
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redução drástica da produção do feijão e milho, o que resultou na destituição das 

comunidades para terras marginais e improdutivas. Assim, explica Adriano: quanto 

maior for o avanço do agronegócio, menor será a disponibilidade de alimentos, o que 

traz como consequência o aumento dos índices de insegurança alimentar. 

Adriano (2015) também faz colocações sobre o projeto de cooperação 

PROSAVANA, que é uma parceria entre os governos de Moçambique, Brasil e Japão. 

Programa esse inspirado no Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), que buscava o desenvolvimento do 

cerrado brasileiro. Para o entrevistado o “O Brasil assume um papel de potência 

subimperialista, como servidor dos EUA", (Adriano, 2015) uma vez que deixa apenas 

na retórica as proposições da cooperação horizontal Sul/Sul. O entrevistado ainda 

compara o papel do Brasil em Moçambique com o assumido diante os vizinhos como o 

Paraguai e a expansão da soja brasileira nesse país. 

Buscando mostrar o que considera um equívoco de concepção do 

PROSAVANA, Adriano lembra os movimentos da sociedade civil moçambicana contra 

esse projeto, através da chamada "Carta Aberta para Deter o Prosavana", que discutem a 

imposição de sistema de produção de alimentos que subverte totalmente a lógica dos 

povos nativos em Moçambique. Ou seja, completamente contrário a proposta teórica de 

horizontalidade da cooperação brasileira.  

 

Obviamente, a intervenção do Brasil no âmbito do agronegócio espelha a mesma 

matriz exploratória. Programas como o PROSAVANA apresentam vícios 

insanáveis de concepção, e que em nada respondem às demandas soberanas do 

meu povo. Pelo contrário, destroem e desvirtuam uma agenda voltada para a 

soberania alimentar que vem sendo construída pelos movimentos do campo. 

(Vicente, 2015). 

 

É sabido que a cooperação Sul/Sul encontra dificuldades devido a 

heterogeneidade das políticas e das economias dos países. Essas dificuldades podem 

desvirtuar a coordenação dos projetos de cooperação (Rowlands, 2008; Leite, 2012), 

ainda assim é preciso estar atento para o que chama atenção o líder sindical 

moçambicano. É preciso considerar, portanto, que Moçambique é um país que passou 

por revolução armada e uma guerra civil sangrenta objetivando implantar um sistema 

socialista, que pressupõe uma horizontalidade de relações, e que nesse momento está 

dando suporte a projetos de difusão de grandes empreendimentos agrícolas, que 
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marginalizam os pequenos agricultores, em conexão com grandes corporações e atores 

empresariais privados, via cooperação com o Brasil. Essa postura é no mínimo 

contraditória. 

O próprio Mia Couto (2014), famoso escritor moçambicano e figura pública 

muito envolvida com as questões sociais e políticas de seu país, afirma, em uma 

entrevista, quando perguntado sobre como ele vê a relação com o Brasil que os países 

são parceiros e não irmãos, como muito forçosamente alguns representantes da política 

externa brasileira tentam imprimir em seus discursos. 

 

Nós achamos que somos parecidos, mas não queremos levar essa familiaridade até 

o fim. Ficamos naquilo que é muito formal. E festejamos uma coisa que é muito 

folclórica. Temos essa ideia de que nossa proximidade se dá, porque falamos a 

mesma língua e temos uma história comum como colônias. Mas isso é meio 

mentira. Falamos a mesma língua, sim, com algumas diferenças. A Vale está aqui 

hoje explorando carvão, e isso não se deve ao fato de Moçambique ser amável e 

de o Brasil ser simpático. Não nos ajudamos mutuamente. É mais verdadeiro dizer 

que são interesses econômicos, de ganhos de lucros. (...) Agora existe aquela coisa 

de abraçarmo-nos como irmãos, etc, e de repente, ausentamo-nos completamente, 

com o pretexto que temos um mundo diverso, com uma posição geográfica 

diferente. Não vamos nos tratar como irmãos que se ajudam, mas como irmãos 

que fazem negócios, com economias que partilham interesses (Couto, 2014). 

  

 Como mostramos nos capítulos teóricos, a Cooperação Sul/Sul se constrói a 

partir das necessidades das partes envolvidas, considerando portanto cada comunidade, 

como única, e assim a importância da escolha dos instrumentos adequados para cada 

necessidade e para cada projeto de cooperação (Gonçalves, 2011; Santos & Carrion, 

2012; Ullrich & Carrion, 2012; Ullrich et al, 2013; Valler Filho, 2007). Contudo, diante 

dessas questões nos perguntamos se o Brasil de fato pratica uma cooperação horizontal 

ou que procure avançar em direção a essa horizontalidade, e se estabelece uma relação 

cooperativa com seus parceiros ou se firma relações verticalizadas e com pouca ou 

nenhuma participação popular. 

 

6.3 A Cooperação em Saúde: desafios e avanços 

 

 Cooperar em prol da saúde é sempre um desafio, já que a saúde é por si um 

campo multidisciplinar. Projetos de cooperação internacional em saúde devem, 
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portanto, visar o desenvolvimento de conhecimentos e o intercâmbio de experiências e 

tecnologias para enfrentar os problemas de saúde que representam prioridades, 

entendendo que é necessário considerar os aspectos culturais, sociais e econômicos de 

cada país. A cooperação em saúde é ainda um importante instrumento para apoiar a 

redução das assimetrias entre os países. A fim de caracterizar a saúde em Moçambique 

descrevemos aqui um documentário sobre os postos de saúde rurais nesses país, 

publicado em 25/06/2012 e denominado “Quem vai querer dar a luz aqui? Os postos 

rurais de saúde em Moçambique” (Sayagues, 2012). 

O vídeo mostra que as parteiras devem trazer velas, lanterna e baldes de água 

aos postos de saúde do distrito de Mueda em Cabo Delgado. O distrito tem a maior taxa 

de mortalidade materna mais alta de Moçambique e seis de cada dez mulheres dão a luz 

em casa dadas as péssimas condições dos postos de saúde rurais.  Na maternidade de 

Ngapa, as condições são insalubres e extremamente precárias, já o posto de saúde em 

Imbuo, aparentemente, tem melhor aspecto, no entanto não tem água nem luz nem 

mesmo rede telefônica. M‟peme é o pior posto da região. Lá os instrumento não são 

esterilizados entre o uso em pacientes, medicamentos contra malária e antibióticos 

faltam com frequência. Em Namatil, o enfermeiro responsável, Ismael Ossumane, tem 

meios para diagnosticar o HIV, mas não tem antirretrovirais para oferecer. O próprio 

enfermeiro confessa que se sente muito frustrado com isso. Já a parteira Fátima Amisi 

Ussange precisa de sabão, luvas e água corrente para realizar os partos, no entanto 

muitas vezes isso não acontece (Sayagues, 2012). 

As condições de saúde em Moçambique e o modo como as doenças são tratadas 

sofrem influência direta das tradições culturais tribais. Em uma edição do Programa 

Profissão Repórter da TV Globo, exibido em 02/12/2014, intitulado, “Parceria entre 

Brasil e Moçambique aumenta tratamento de HIV no país”, (G1, 2014), vê-se que os 

nativos acreditam que a doença é um feitiço e que existe grande falta de informação 

sobre a gravidade do HIV, que associada a essa crença leva a grande procura por 

curandeiros. Eles, por sua vez, tratam os sintomas, mas não têm condições de tratar a 

doença. Além disso, as pessoas têm muito receio de falar sobre o HIV, muitos têm 

vergonha e preconceito (G1, 2014). O estigma associado ao HIV, também acompanha a 

tuberculose a hanseníase, deixando claro que essas doenças são também uma 

representação de vulnerabilidades sociais (Minhoto, 2009; Penalva, 2009).  

 Ainda sobre as tradições culturais, temos os rituais religiosos em que cortes são 

feitos na pele das pessoas, o que naturalmente, espalha a doença. Outra situação que 
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ajuda a disseminar doenças, e que é essencialmente cultural, é exemplificado na 

reportagem, pelo caso de Margarida, que foi espancada, após a morte do marido. Ela se 

recusou a fazer sexo com o cunhado em um ritual de purificação, Cutinga: ritual em que 

quando o marido morre e a mulher é responsabilizada, porque estava enfeitiçada. Sendo 

proibido o uso de camisinha. Hoje ela e os filhos vivem em uma casa emprestada e 

precisam de todo tipo de ajuda. O filho mais velho de Margarida, de oito anos, tem o 

vírus HIV, mas a mãe entende que por enquanto é melhor que o filho não saiba. A 

repórter foi abordada por um jovem que diz ter três namoradas e que não usa 

preservativos, e que as mulheres aceitam. Nota-se claramente um enorme machismo. O 

vídeo mostra ainda as enormes filas para adquirir os medicamentos, e muitas vezes nem 

todos tem acesso (G1, 2014). 

 Diante desse dilema, nos suscita aqui outro, que é o preconceito contra as 

mulheres.  Mia Couto (2011) em seu discursos na Conferência de Estoril diz: 

 

Mencionarei ainda uma outra silenciada violência. Em todo o mundo uma em 

cada três mulheres, foi ou será, vítima de violência física ou sexual durante o seu 

tempo de vida. É verdade que sobre uma grande parte do nosso planeta pesa uma 

condenação antecipada pelo facto simples de serem mulheres (Couto, 2011). 

 

Percebemos que Moçambique, assim como a maioria dos países africanos, sofre 

grande influência das estruturas clínicas, tribais e sócio, o que impacta diretamente na 

relação homem- mulher e na forma como a sociedade vê cada um desses indivíduos. 

Esses grupos culturais e étnicos em Moçambique sempre foram muito marcantes. No 

norte, as comunidades têm geralmente tradição matrilinear, em que as crianças 

pertencem às mães e à família materna e, não ao pai, ou à família paterna. São 

seminômades e assimilaram menos a influência dos portugueses. No sul, a influência 

portuguesa é mais marcante sentida no vestuário, língua e religião.  

Essa diversidade é também refletida nas práticas culturais de saúde. Em muitos 

casos os moçambicanos preferem recorrer aos métodos de curandeiros, seja por 

confiança e pela bagagem cultural, seja pela falta de serviços de saúde 

institucionalizados, como os hospitais e postos de saúde. 

Diante desse cenário, em que a saúde se mostra absolutamente precária, a 

cooperação para a saúde em Moçambique é descrita pelo EC em fases, assim como 

encontrado na literatura, tendo início logo após a Segunda Grande Guerra, em que as 

atenções se voltam para África e as grandes organizações resolvem fazer muitos 
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projetos e cada um a seu modo. Nessa fase os esforços se concentram no envio de 

profissionais, tanto para formação de quadros técnicos de saúde, como para atuar 

diretamente junto à população. As ações normalmente, eram direcionadas para o 

tratamento pontual das doenças e os projetos eram muito individualizados, sendo, 

portanto uma fase essencialmente de controle de danos. 

 

Cada organização ou país pensava em um projeto, o ministério estava cheio de 

projetos. E o ministro uma vez chegou e nos convidou a todos e disse, “olha, eu 

agora não quero ser mais ministro de projetos, quero ser ministro da saúde, quero 

liderar o ministério da saúde então vamos todos desenvolver um programa onde 

eu possa dizer o que que é. E todo mundo possa trabalhar em cima desse 

programa, todos vão contribuir (Entrevistado EC). 

 

Atualmente, segundo o entrevistado EC, Moçambique de alguma forma já 

consegue formar profissionais em suas próprias instituições educacionais, embora ainda 

encontre dificuldades consideráveis no que diz respeito a falta de recursos humanos. 

Sob este aspecto os entrevistados estão de acordo e afirmam que em Moçambique a 

falta de profissionais qualificados é um problema que perpassa todas as áreas e na saúde 

se torna um limitador. A entrevistada EOI coloca ainda a dificuldade de manter o 

profissional em sua função, seja pelas constantes transferências para outros cargos feitas 

pelo governo, ou pela mudança para iniciativa privada. “É uma torneira aberta, como a 

pia sem ralo(...) “(Entrevistada EOI).  Na literatura esse fenômeno é chamado de brain 

draining (Buss,2010). 

 O entrevistado EC afirma que é um grande desafio poder responder em termos 

de recursos humanos. Ademais, todos os entrevistados concordam que o país não tem 

dinheiro suficiente para financiar o próprio Estado, e que a cooperação internacional é 

imprescindível, tanto para o funcionamento das próprias instituições, e para o ministério 

da saúde, como para as despesas correntes e orçamentárias do país. Também é um 

consenso entre os entrevistados que a cooperação possuiu seu lado positivo e negativo, 

em que as necessidades da população são suprimidas por interesses diversos.  

 A cooperação para saúde em Moçambique hoje é organizada através do Heath 

Partnership Group, HPG, que é composto por cerca de 50 organizações, dentre elas a 

Agência das Nações Unidas para a Saúde, a OMS, diversas OSCs Internacionais, 

governos que trabalham bilateralmente com Moçambique e agências de cooperação de 

vários países. Dentro deste grupo, existem sub grupos que trabalham por temas, como o 

de serviços em saúde, gestão de finanças públicas, medicamento e outros três temas, 
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formando uma estrutura de colaboração dos parceiros do setor de saúde. Existe, ainda, 

um sub grupo que é responsável pelo financiamento ou pela ajuda orçamentaria aos 

projetos ligados a saúde. Atualmente são 9 parceiros. Essa estrutura é um avanço em 

termos de cooperação que, segundo o entrevistado EC, era feita estritamente através de 

iniciativas individuais e pontuais, no entanto, ainda é uma prática que é facilmente 

encontrada nos projetos de cooperação em saúde. Existe a percepção da necessidade de 

gerenciar os riscos da saúde através de determinantes mais amplos, porém coloca-los 

em prática ainda é um desafio (Kickbush, 2010). 

 Esse plano estratégico, elaborado em conjunto com o governo e os doadores, 

tem duração de em média 6 anos e conta com a participação de todos os membros, 

passando por uma avaliação que segundo o entrevistado EC e EOI2 é um outro avanço, 

já que para esse grupo é feito apenas um relatório. 

 

Temos um mecanismo de financiamento [...] temos um grupo de parceiros que 

dão apoio direto, através de um mecanismo comum [...] então o ministério pode 

saber que esse ano terá o valor X [...] e fazemos uma auditoria única para todos os 

parceiros [...] (Entrevistado EC). 

  

 No entanto, a entrevistada ECI coloca situações em que essa coordenação não 

parece fluir tão bem quanto apontada pelos entrevistados EC e ECOI2: “eu já vi, 

vivenciei situações assim: Eu tenho um fundo, tenho que gastar até tal dia, tem que 

acontecer, tem que acontecer uma formação, entendeu? E pronto. Acontece que tá no 

relatório dele” (Entrevistada EOI). 

 Ao que parece, a cooperação em Moçambique vive um momento de transição 

para um processo mais colaborativo, entretanto é preciso estar atento para as 

dificuldades que ainda são muitas e diversas, conforme todos os entrevistados apontam. 

 O entrevistado EC diz que é preciso melhorar o ganho em aspectos como 

eficiência, controle e monitoramento dos projetos e seus resultados. A entrevistada EOI 

ressalta que a necessidade dessa prestação de contas deve ser avaliada segundo as 

necessidades do país e que as instituições moçambicanas ainda não estão preparadas 

para dar esse tipo de resposta.  

 

Então aí vive-se um dilema assim, só te dou o dinheiro perante a resposta do 

indicador, mas muitas vezes eu não tenho a…condições de recolher aquele 
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indicador. Tô falando de um simples processo informatizado, de recolha de 

informação (Entrevistada EOI2).   

 

 Ela ainda coloca que a África precisa muito da cooperação, mas que a 

necessidade de “um olhar pelos olhos de quem vive aqui” (entrevistada EOI2) é 

imprescindível para a sustentabilidade da saúde e do próprio país. O que se assemelha a 

proposta de Ramos (2012), que diz sobre a necessidade das políticas serem desenhadas 

em consonância e a partir dos saberes locais. 

 Outra fonte que corrobora com essa dualidade da cooperação pode ser notada em 

uma entrevista de Nilsa de Deus do Instituto Nacional de Saúde (INS) ao Conselho de 

pesquisa e desenvolvimento em saúde (COHRED), no fórum de 2012, que traz uma 

visão mais institucional sobre as estratégias de um órgão do governo moçambicano, que 

tem como objetivo melhorar a saúde em Moçambique. Na entrevista, Nilsa diz que o 

INS tem como objetivo principal melhorar a saúde da população moçambicana e uma 

das formas é através da pesquisa. Assim sendo, o instituto tem um papel importante na 

pesquisa e inovação justamente porque pretende buscar soluções inovadoras para 

problemas de saúde dos moçambicanos. 

 Quando questionada sobre como os projetos de cooperação impactam na saúde e 

nas políticas de saúde a longo prazo, ela diz que; “muito mais do que ajudar um país é 

importante trabalhar também a sustentabilidade desse pais”, para que esse seja capaz de 

ser auto sustentável.  Ela pontua que os projetos de cooperação são temporários e por 

essa razão, é importante que os países recebedores da cooperação, busquem soluções 

internas que possam fazer com que esses mesmos países, possam resolver seus próprios 

problemas. Para Nilsa de Deus, “a ajuda é boa até determinado ponto, mas cabe ao país 

fazer um exercício para ver de que forma, no âmbito da pesquisa, em cada um dos 

contextos podemos ser autônomos e podemos buscar soluções dentro do nosso pais e 

somente buscar ajuda em casos de limitação e continuar a trabalhar de forma interna 

para resolver nossos próprios problemas.” Ela, ainda, observa que cada pais é único e, 

portanto, o contexto de cada um também o é, dessa forma é importante estar atento para 

que, “até que ponto uma cooperação pode ser benéfica para um pais e analisar 

principalmente os termos dessa cooperação, que muitas vezes ao invés de ajudar, 

acabam né...prejudicando”. 

 O que vemos, então, é que a saúde é um ponto central para o desenvolvimento. 

Nenhum país pode ser considerado plenamente desenvolvido se sua população não 
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dispõe de serviços médicos básicos. Nesse contexto, a cooperação internacional é peça-

chave. Os mecanismos criados para a cooperação em saúde devem considera-la como 

um direito humano fundamental. Os projetos devem, portanto, considerar as questões 

inerentes a comunidade, como o machismo, o papel da mulher, as expressões culturais, 

as práticas populares de cuidados com a saúde, como os rituais tribais. Incorporar 

princípios norteadores de reforma sanitária, à própria ideia de descentralização, não só 

política, mas dos serviços de saúde, a regionalização das ações e projetos, considerando 

as peculiaridades de cada comunidade em um país africano é imprescindível já que cada 

província representa uma expressão cultural diferente. Portanto tratar com equidade a 

atenção á saúde, bem como incluir a participação social na definição das ações em 

saúde é primordial. Deve-se, ainda, encorajar a promoção da saúde da mulher, aumentar 

o Emponderamento das mulheres e das meninas através de medidas para promover o 

cuidado com a transmissão de doenças e segurança alimentar. Isso posto, os atores 

envolvidos em projetos de CID, não devem analisar as comunidades de forma simplista, 

nem mesmo negligenciar as necessidades locais (Milani, 2003). 

 

6.4 As complexas e frágeis relações sociais em Moçambique: a Cooperação 

Internacional, as OSCs e o Governo 

 

 As relações em processos de cooperação, como vimos ao longo desta pesquisa, 

são complexas e diversas, em um pais como Moçambique, em que o Estado se faz 

presente de uma forma autoritária e as relações com a sociedade civil são bastante 

frágeis. Desde o final de 2012, uma crise política levou os dois principais grupos 

políticos moçambicanos, FRELIMO e REMANO, a confrontarem-se militarmente, e as 

relações de cooperação e participação são ainda mais diversas.  

 Para Couto (2014), essa fragilidade política tem no cidadão um “cúmplice” ao 

passo que este deixa o medo dominar-lhe.  O escritor afirma em entrevista para a 

Revista "Brasil Atual" que: 

 

É preciso de uma paz que seja ela própria sustentável, que não seja só uma 

reconciliação de forças políticas, formalmente estabelecida entre dois partidos, 

mas entre os cidadãos desse país e entre o cidadão e sua própria cidadania, que 

ainda está em construção. Isso é tudo novo em Moçambique. Muita gente vive no 

mundo rural e não teve nenhum contato sequer com o Estado. É preciso que 



123 
 

Moçambique abrace um modelo de desenvolvimento que seja realmente 

integrado, participativo, justo e equitativo (Couto,2014). 

 

 Houve muitos avanços no processo democrático no pais, porém existem diversas 

lacunas. A participação cidadã é uma delas, além de parca, é vulnerável as influências 

do governo (AfriMap, 2009). 

 Em entrevista ao blog "Terras de Mozambique" em 2012, o professor Nataniel 

José Ngomane, 51 anos, doutor em Linguística e Literatura e diretor da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, considera que a 

caracterização do que é ser moçambicano é uma construção ideológica e absolutamente 

abstrata que somente tem fim com a morte do indivíduo. Segundo ele, ser moçambicano 

é um processo constante de construção psicológica, ideológica e de identificação como 

uma série de situações. Portanto: 

 

Costumo dizer coisas que, às vezes, minha mulher e filhas não gostam. Costumo 

dizer que esse país deveria ser substituído. Deveríamos dar um jeito de substituir 

esse país por um país melhor. Eu acho que o moçambicano é uma pessoa muito 

devagar. A dinâmica social moçambicana é muito vagarosa, me parece uma 

lesma. As dinâmicas de hoje são muito rápidas e ainda não conseguimos engrenar 

nessa velocidade .(...) É  como um panela de pressão. Se você tem uma panela de 

pressão e não coloca ela no fogo, não vai acontecer. Agora, se você coloca essa 

panela de pressão na fogueira, em algum momento vai dar resultado. E essa 

“pressão” não existe para parte do moçambicano. O moçambicano é muito 

conformista. A coisa está boa, ótimo. A coisa não está boa, paciência (Ngomane, 

2012) 

 

 Ainda no mesmo blog, porém em outra reportagem intitulada “Falta de 

transparência do poder público e “captura partidária da soberania” afetam diretamente a 

vida dos moçambicanos, de 2012” (Costa, 2012b), discute a falta de transparência do 

poder público e a uni polarização partidária que segundo a Fundação MO Ibrahim, são 

fatores que levam Moçambique a uma das piores posições entre os países da África 

Austral no que diz respeito a segurança e ao Estado de direito, o acesso à educação, a 

saúde, o respeito aos direitos humanos, a transparência governamental, a assistência 

social, o desenvolvimento humano, o comércio, a economia e o grau de implementação 

de programas de estruturação desenvolvimentistas. No ranking Moçambique ocupa o 

21º. lugar, estando, portanto, entre os piores da África Austral. 
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  A reportagem resgata as ideias do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que 

sintetiza  o problema levantado pelo blog e para pesquisa da Fundação Mo Ibrahim, o 

que é regularmente encontrado na literatura cientifica usada nessa pesquisa: 

 

 [...] a FRELIMO (partido no poder de Moçambique desde 74) tem agressiva e 

violentamente usurpado todos os espaços político-democráticos de quase todas as 

instituições do governo e do Estado (Santos, 2012,p.55). 

 

 A reportagem aponta outras questões sensíveis, encontradas na literatura, que 

dizem respeito a recente privatização e a crescente presença de empresas estrangeiras 

com obras e empreendimentos associados a cooperação (Costa, 2012b). 

 Discute-se também, o controle por parte do Estado da liberdade de expressão, 

sobre qualquer informação que diga respeito aos orçamentos públicos, gastos 

governamentais, investimentos, contratações; ou seja, o cidadão além de não ter acesso 

a informação básica sobre como o governo gasta seus impostos, ele não pode reclamar 

sobre isso. Costa, (2012b) coloca que ele acredita que “um indivíduo só pode dizer que 

participa de uma coletividade quando tem acesso às informações do governo que lhe 

permitam refletir sobre o que acontece ao seu redor” (Costa, 2012b). 

 Em outra uma entrevista com Mia Couto intitulada “País vive "uma colonização 

mental", nesse caso para a Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) Noticias, em 10 Junho 

de 2015, o escritor comenta sobre os frequentes discursos de emancipação econômica e 

política em Moçambique, alertando que os moçambicanos precisam libertar seus 

próprios pensamentos, deixando do que ele chama de colonização mental de lado e 

ressalta a necessidade dos moçambicanos manterem-se vigilantes quanto aos discursos 

vazios de combate a pobreza.  Coloca ainda que urge a presença de um Estado que 

esteja atento às comunidades mais vulneráveis. 

 

[...] Fala-se muito na emancipação, na libertação económica e política, mas o que 

é realmente urgente e necessário é criarmos um pensamento que seja fundado na 

realidade moçambicana, que é diversa (...) e ainda que "Nós ficámos muito tempo 

cativos de uma guerra e essa guerra não terminou totalmente. Quem fez a guerra 

continua armado e aceitou-se uma situação estranha e inaceitável, que é a ideia de 

uma força política com um braço armado", afirmou, concluindo que o país 

"merecia uma governação melhor e também uma oposição melhor (Couto, 2015) 

  

 Essas falas nos dizem muito sobre a participação e sobre a relações estabelecidas 

entre a sociedade e o governo. Apesar dos avanços, percebe-se que a sociedade 
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moçambicana ainda tateia seu caminho rumo a participação e a própria vivência 

democrática. 

 Diante desse contexto e essas colocações, entendemos que quando falamos de 

cooperação em saúde as OSCs são atores importantes e que desenvolvem os mais 

diversos papéis. Desde o apoio operacional ao técnico, existem aquelas que recolhem os 

dados, as que capacitam e aquelas que trabalham diretamente no campo. 

 Em Moçambique, cada província tem um parceiro líder que coordena as ações. 

Normalmente são OSCs internacionais de grande porte como a CARE e a Visão 

Mundial. Apesar disso, a entrevistada EOI quando questionada se essas organizações 

trabalham em sintonia com as necessidades da população e com o governo diz que: 

 

Eu acho que existem organizações que realmente conseguem trabalhar em 

sintonia, conseguem perceber a necessidade de se trabalhar em sintonia com o 

governo, entendeu? E outras que realmente vêm com aquele molde engessado de 

que, trabalho num país onde tudo funciona, então esse ajuste não é feito. Então 

fica uma coisa assim, vem pra trabalhar pontualmente naquilo que me interessa, e 

a sustentabilidade disso não tem tanto peso, entendeu? (Entrevistado EOI) 

 

 Mesmo assim essas OSCs têm um papel fundamental no sistema de saúde 

moçambicano. Segundo o entrevistado EC, elas têm a função  de potencializar as ações 

do Estado e de ampliar o atendimento. Ainda nessa relação existem as OSCs Locais.  

Antes de inserí-las no debate é importante relembrar que Moçambique é uma 

democracia muito recente e apresenta diversos problemas de legitimidade. Nesse 

sentido, a fala dos entrevistados sobre a participação dessas OSCs locais é unânime e 

bem demonstrada pela entrevistada EOI2 quando diz que “as organizações que existem 

na sociedade civil, ou tem dinheiro de doador internacional, ou são ligadas ao partido, a 

representatividade é uma coisa complicada “(Entrevistada EOI2). 

 Como observado anteriormente, a relação das OSCs com os governos indicam 

seu potencial de envolvimento no processo político. A construção de laços fortes com o 

doador contribui para a participação ativa no processo político e de cooperação com o 

governo. Caso contrário, o papel da OSC é marginalizado, como é o caso de 

Moçambique, em que as OSCs Locais são muito próximas e dependentes, por vezes, 

capturadas pelo Estado. Já quando as OSCs são mais inclinadas para o ativismo político 
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observa-se uma maior possibilidade de confronto com o governo, Esse aspecto não foi 

observado pela pesquisa. 

Ao considerarmos essas diferentes relações com o Estado, ainda observamos a 

questão do financiamento das OSCs, normalmente muito volátil, dependente de vários 

fatores, o que causa incerteza e em última análise, fragilidade às organizações 

(AbouAssi, 2014). 

 A natureza das relações governo-OSCs, como afirmado por Najam (2000) no 

modelo Quadro C, indicam como essa natureza pode determinar o envolvimento das 

OSC nos processos de política pública. É importante considerar que as OSCs 

normalmente têm a função de preencher uma lacuna deixada aos órgãos públicos 

(AbouAssi 2006; Brinkerhoff & Brinkerhoff 2002). Desta feita, as relações funcionam 

diretamente com o governo através de acordos de cooperação para realizar 

determinados atividades, ou essas organizações podem fornecer serviços em paralelo 

com, ou sem, o apoio de agências governamentais. Diante dos dados apresentados aqui 

observamos que existem todos os quatro comportamentos levantados por Najam (2000). 

No entanto, especificamente quando se trata da relação entre o governo moçambicano e 

as OSC locais a situação predominante é a de cooptação. Relação, essa, que predomina 

um alto nível de dependência, uma baixa autonomia, além de um relacionamento frágil 

e sem relação com o enforcement social, entre o Estado e as OSC locais. 

 É necessário considerar que essas organizações estão limitadas a uma base 

social, e mantêm, em sua maioria, uma relação permeável com o governo. Desta forma 

se prevalece uma postura passiva diante das práticas e mecanismos do governo 

(AfriMap,2009). Contudo, devido a pressão por uma redemocratização mais abrangente, 

os países doadores demandam de Moçambique o aumento da participação das OSCs 

locais nos projetos de CID, imaginando que iriam promover o aumento da participação 

dos agentes da sociedade civil na coordenação política do país. Sobre esse aspecto, cabe 

ressaltar que as OSCs em Moçambique encontram-se em um relação ambivalente; 

permeabilidade entre o poder estatal e as OSC que tem implicações nas relações com as 

organizações de base. Esse contexto comprometeria a representatividade de uma parte 

das OSC moçambicanas, afastando das comunidades de base a influência e a voz 

necessárias para uma boa governança dos projetos de cooperação para o 

desenvolvimento, além de fragilizar a legitimidade das OSCs junto à esses grupos locais 

(Mathe, 2010).   
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 Através dos questionários aplicados em Maputo, percebemos que no que diz 

respeito ao financiamento dos projetos de cooperação, apenas 33% dos respondentes 

acreditam que os recursos estão sempre de acordo com as prioridades apontadas pelas 

OSCs locais e pelas reais necessidades da população. Cabe considerar que os 

respondentes aqui mencionados são em sua maioria, funcionários do governo 

moçambicano ou de OSC, sejam locais ou internacionais. Esse dado pode ser  

conjugado com outro que nos diz sobre a forte influência do governo moçambicano nas 

OSCs locais. Esse cenário foi comprovado pela pesquisa a medida que 34% dos 

respondentes apontaram a centralização do governo Moçambicano e dos recursos 

obtidos através de projetos de cooperação como um dificultador para as ações das OSCs 

locais.  

 Fato esse que nos leva a outro problema normalmente encontrado nos projetos 

de CID, qual seja: o diálogo precário entre as esferas de poder, seja entre os poderes 

públicos, seja nas agências de cooperação ou nas OSCs. Todos esses problemas se 

juntam à falta de continuidade dos projetos, devido a disputas politicas ou por 

ineficiência dos responsáveis. A pesquisa comprovou esse fato à medida que quando 

perguntados qual o tipo de projeto recebe maior apoio, as repontas se dividem em Meio 

Ambiente e Sustentabilidade Ambiental; Erradicação da pobreza e da miséria; Reforma 

da administração pública; Envolvimento da comunidade em projetos de 

desenvolvimento local; Educação Infantil e Juvenil; Saúde; Direitos Humanos 

(inclusive direitos das mulheres) e Atividades de geração de trabalho e renda. No 

entanto, apenas 33% dos respondentes disseram que os recursos sempre estão de acordo 

com as necessidades da população. 

 Essa fragmentação ocorre quando não existe um consenso entre os doadores, que 

despendem quantidades relativamente pequenas de dinheiro para variados tipos de 

intervenção em diferentes países, trazendo complexidade para a gestão do processo de 

cooperação, criando altos custos. Alguns estudos sugerem que a fragmentação da ajuda 

pode agravar a corrupção. Em suma, a fragmentação da ajuda compromete seriamente a 

sua eficácia (Molenaers et al., 2012). O que foi comprovado pela pesquisa a medida ao 

mesmo tempo é que 61% dos respondentes acreditam que os recursos são insuficientes, 

55% acreditam que o modo como esses recursos são utilizados raramente são 

transparentes, mas mesmo assim 85% reconhecem que o país não sobreviveria sem os 

recursos vindos dos projetos de cooperação. 
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 Haja vista esse cenário, está a crescente demanda por maior transparência das 

ações e da gestão das OSCs. Muito se discute sobre a sua capacidade de resposta para o 

desenvolvimento das comunidades-alvo e de atendimento das expectativas de doadores 

individuais e das demandas de agências governamentais de cooperação (Johansson et 

al., 2010). Considerando essa rede de dependência em que as OSCs estão inseridas, 

questionamentos acerca da sua legitimidade e capacidade em continuar a constituir 

alternativas aos modelos de cooperação centrados no Estado são feitos por diversos 

autores (Bebbington et al., 2008; Johansson et al., 2010). No entanto em Moçambique 

esses questionamentos, apesar de serem feitos, não conseguem romper com a presença 

ostensiva do Estado. 

 São organizações muito dependentes do governo, tanto financeiramente, quanto 

em termos de recursos humanos, já que o grande empregador em Moçambique é o 

próprio Estado. Os entrevistados lembram que essas OSC Locais ainda não participam 

dos grandes fóruns sobre a cooperação em saúde, estão presentes apenas em duas 

consultas anuais feitas com o governo, em que se procura ouvir minimamente as 

necessidades por elas encontradas. Ao mesmo tempo, existe um movimento para 

desenvolver a capacidade dessas OSCs locais e torná-las mais atuantes no cenário 

moçambicano, entretanto a entrevistada EOI pontua que essa é ainda um passo 

precipitado. São palavras dela: 

 

Existe um processo de passagem da saída dessas ONGs internacionais, tão 

fazendo um processo de nacionalização. Abrem as ONGs nacionais e por um 

período de dois, três anos, passam toda a transferência da gestão para as ONGs 

locais. Não sei, é algum novo, mas eu acho, a minha visão assim, eu acho que ele 

é prematuro. [...] E isso assim, dificulta porque a criação das ONGs nacionais 

fazem com que, da onde é que eles vão buscar os profissionais nacionais? No 

sistema de saúde. Então aqueles que tem mais êxito, né? Que se destacam 

profissionalmente no sistema público, acabam migrando em algum momento para 

as ONGs. Então não sei até que ponto realmente, se ainda não é prematuro, acho 

que é assim, é muito prematura a saída eu acho. Eu acho que falta realmente é 

pensar no aspecto, como que essa organização pode atuar melhor? (...) Então eu 

não acho que, não vejo essa saída como um processo que realmente vá colher 

bons frutos porque, o déficit de profissionais é muito grande (Entrevistada EOI). 

 

 Se as OSC têm como função primária mediar a relação entre a sociedade e o 

estado, através das demandas por políticas públicas (Najam,2000), no caso de 
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Moçambique encontram-se em uma relação tão próxima ao governo, como é possível 

que o jogo democrático de fato acontece, como a democracia pode ser plena?  

 Ainda sobre a relação do governo com as OSCs, identificamos um exemplo 

significativo, a UNICEF. Esse exemplo é fruto de uma entrevista com Marina Muzzi 

(2012), formada em Direito e Ciências Sociais, trabalhando com proteção a criança e 

abuso sexual. Em sua entrevista para o Terras de Mozambique, em 2012, ela fala sobre 

as leis de proteção da criança e do adolescente. Quando questionada sobre a relação do 

governo e a sociedade civil, a entrevistada conta que a UNICEF trabalha intensamente 

com os representantes do governo, para evidenciar a necessidade de ampliar o cuidado 

com as crianças, buscando então sensibilizar o governo sobre os problemas enfrentados 

pelas crianças. 

 

No país há milhares de casos de abuso sexual infantil e desrespeito aos direitos 

das crianças. Só que esses casos ainda não chegam até a justiça. Então, a gente 

tem que construir cada pedaço do quebra-cabeças para que as leis de proteção às 

crianças sejam colocadas em prática. Trabalhamos com formação de vários 

setores moçambicanos, que vai desde a preocupação com a Medicina Legal no 

país, campanhas de comunicação junto ao Ministério da Justiça de Moçambique, 

campanhas em escolas e sensibilização de rádio e TV.  Temos que fazer tudo isso 

para criar uma estrutura sólida de proteção dos direitos das crianças por aqui 

(Muzzi,2012) 

 

 Além desse trabalho de sensibilização frente ao governo, a entrevistada ressalta 

a importância do trabalho junto às comunidades, no entanto ela chama atenção para a 

falta de participação da sociedade civil, sobre isso 

 

Mas acho que ainda falta uma participação maior da sociedade civil em relação à 

questão. Vejo ainda pouca mobilização dos segmentos sociais em relação às 

crianças e aos problemas que envolvem o universo delas. Falta às pessoas se 

ultrajarem com os maus tratos sofridos pelas crianças. Falta às pessoas não 

acharem que é normal ver uma menina de treze anos grávida (Muzzi, 2012). 

 

 A fala de Muzzi (2012) se assemelha a de Mia Couto e de Nataniel Ngomane, 

quando chamam nossa atenção para a passividade do povo moçambicano. Parece-nos o 

retrato de uma sociedade que vive algo além da pobreza e das vulnerabilidades 

econômicas. Uma sociedade que vive com medo do seu próprio governo. 
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 O problema da pesquisa aqui levantado, se refere a um contexto complexo de 

organizações. Procuramos entender a relação entre Estados e a sociedade civil, e 

observamos que, mesmo o objetivo sendo a cooperação, é sempre uma relação em que 

estão em jogo interesses múltiplos assim como atores diversos. Vimos que as relações 

não se limitam ao estudo das relações entre os Estados cooperantes, visto que a 

comunidade internacional e as organizações da sociedade civil se constituem em atores 

relevantes nesse processo à medida em que participam direta ou indiretamente de 

qualquer relação de cooperação entre Estados.  

 Em linhas gerais, podemos perceber que a cooperação em Moçambique, apesar 

de fundamental, ainda apresenta diversas arestas a serem aparadas e ajustadas às 

necessidades da população. De acordo com as discussões presentes nesta pesquisa, 

algumas dimensões de análise se destacaram. Observamos elementos relativos à 

estrutura e trajetória de políticas públicas e de cooperação internacional em cada país 

analisado. Suas formas de interação com a sociedade e na intermediação de organismos 

e OSCs internacionais na transferência de modelos e saberes voltados ao 

desenvolvimento local, além da relação com atores da sociedade civil nos territórios que 

se constituem em alvo de programas e projetos de cooperação para o desenvolvimento.  

 Essas dimensões de análise foram aqui articuladas em um modelo compreensivo 

que buscou problematizar a formulação de políticas e as interações entre atores, sejam 

eles governamentais, internacionais e não governamentais, procurando desvelar relações 

de poder, engajamento, resistência e conflito dentro da cooperação para o 

desenvolvimento. 

 Devemos salientar que essa interação entre os atores pode alterar 

significativamente o conteúdo das políticas para o desenvolvimento, principalmente no 

que diz respeito à participação de organizações da sociedade civil, exigindo desta 

pesquisa cuidados investigativos além de postura crítica. No entanto, reconhecemos que 

essa tem limitações naturais, quais sejam: a dificuldade em obter dados através de 

entrevistas ou documentos dos governos, tanto brasileiro como moçambicano, das 

próprias OSCs, sejam locais ou internacionais. Além das dificuldades trazidas pelo 

próprio campo de pesquisa; Maputo e os moçambicanos à primeira vista, podem parecer 

amigáveis aos brasileiros, mas se olharmos mais atentamente, podemos perceber um 

certo incômodo por parte dos moçambicanos, com a crescente presença de estrangeiros 

em seu país. Outra dificuldade encontrada, foi a própria mobilidade dentro de Maputo e 

cidades vizinhas. Causou-nos estranheza a presença ostensiva e constante das policiais 
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na cidade, que parecem estar a postos para uma situação de guerra. Juntamente a esses 

fatores, o que talvez tenha dificultado ainda mais a coleta de dados é a simples 

dificuldade de fazer com que os moçambicanos cooperassem com a pesquisa. 

 Retomando o modelo teórico anteriormente apresentado reorganizando-o a partir 

dos dados levantados e analisados na pesquisa, temos o seguinte panorama: 

 

 

 

Figura 8. Modelo teórico-compreensivo para análise da cooperação para o direito à 

saúde 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Posto o modelo teórico e diante das análises feitas através dele, retomamos as 

semelhanças e diferenças entre Brasil e Moçambique que têm laços diplomáticos 

estabelecidos desde 15 de novembro de 1975, após a independência do país africano. 

Em março de 1976, foi aberta a embaixada do Brasil em Maputo e, apenas em janeiro 

de 1998, foi aberta a embaixada de Moçambique em Brasília. Os dois países mantêm 

importantes laços históricos e culturais devido ao idioma em comum e por terem sido 

parte do Império Português. No entanto cada país tem problemas internos para resolver 

e ajuste em termos de cooperação a serem feitos. 
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 Ademais, como vimos anteriormente, Moçambique é um país como uma 

democracia frágil e de extrema pobreza. Já o Brasil tem uma democracia consolidada e 

instituições fortes quando comparado à realidade africana.  Os dois países têm 

diferenças consideráveis em suas expectativa de vida, alfabetização, educação e 

qualidade de vida.  

 O Brasil por outro lado tornou-se independente ainda no século XIX, e sem 

passar por guerras ou revoluções de grande porte. Moçambique, como vimos, tornou-se 

independente de Portugal ao final do século XX, em 25 de junho de 1975. O país, vive 

desde então, uma democracia extremamente frágil e dominada pela FRELIMO, que, 

claramente, abusa da máquina do estado durante campanhas. Usam os cargos públicos 

como moeda de troca, diretores de escolas, chefes hospitalares, administradores 

públicos. Seus ocupantes carregam consigo a carteira do partido. Como partido único e 

uma oposição sufocada, os moçambicanos mesmo depois de séculos de colonização, 

continuam a serem dominados, mostram-se apáticos e distantes de uma participação 

cidadã. 

 No Brasil, apesar de uma democracia consolidada, de uma economia forte, da 

diminuição da desigualdade, e da presença de OSCs fortes e atuantes, tem-se o 

analfabetismo político, campanhas com o uso da máquina e do dinheiro público, 

somada às campanhas publicitárias que dão a impressão da existência de apenas três ou 

duas opções, além de um quadro de corrupção que nos parece crônico. Claramente, em 

proporções diferentes os dois países ainda precisam caminhar no o exercício da 

cidadania, sobretudo no que tange à participação no campo da saúde e ao próprio direito 

à saúde. 

  

6.5 Cooperação, Participação e Direito à Saúde em Moçambique 

 

 Moçambique enfrenta problemas de maior monta, inclusive nas áreas da saúde, 

nutrição e AIDS. O sistema de saúde é aquele que mais evidencia as dificuldades para 

responder ao processo de descentralização às avessas, imposto pelo estado 

moçambicano. Isso porque lidar com o crescimento populacional e a urbanização, 

implica em lidar com a alteração do padrão de incidência de doenças, com a 

desigualdade, com um elevado índice de mortalidade materna e neonatal. Além da 

epidemia de AIDS, da elevada taxa de desnutrição crónica, e aumento das despesas 
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relativas à prestação de serviços ligados a saúde. Moçambique parece se caracterizar por 

ser uma sociedade civil pouquíssimo organizada que produz fracas reivindicações de 

serviços de saúde de qualidade (Danida,2012). 

 A incapacidade institucional, a corrupção, a pobreza e os projetos de CID mal 

direcionados se refletem na realidade de Moçambique de maneira brutal. Quando 

analisamos a questão nutricional dos crianças, que somam um total de 44% de todas as 

crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. O que claramente tem 

consequências na elevada e persistente taxa de mortalidade de bebês e crianças jovens. 

Além das crianças, mulheres em idade reprodutiva, 50% delas, apresentam anemia e 

16% deram à luz bebés de baixo peso. A persistência dessa subnutrição se torna crônica 

e irreversível após a idade de 2 anos, o que torna um sério obstáculo à capacidade de 

aprendizagem das crianças. Toda esse rede de desnutrição recai sobre a economia, numa 

redução de 2-3% do Produto Interno Bruto (PIB) (Danida, 2012). 

 O Sistema Nacional de Saúde se divide em três setores, o público, o privado com 

fins lucrativos, o sector privado sem fins lucrativos. O sector público que é o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) constitui-se como o principal prestador de serviços de saúde 

em uma escala nacional. Organiza-se em 4 níveis de atenção, sendo o primeiro deles o 

mais periférico e é onde se implementa a estratégia de Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), o segundo nível, serve como referência aos pacientes em condições clínicas que 

não têm resposta no nível I, como por exemplo, as complicações do parto, lesões, 

emergências médico-cirúrgicas. No terceiro nível e no quarto orientam-se para ações 

curativas mais especializadas e constituem referência para os níveis inferiores (OMS, 

2014). 

 Ao falarmos do sector privado com fins lucrativos, esse tem se desenvolvido 

gradualmente, especialmente, nos grandes centros, como Maputo. No entanto, esse 

crescimento está condicionado ao aumento dos rendimentos dos agregados familiares. 

Atualmente, as relações público-privados são exploradas no país através de iniciativas 

da terceirização de serviços através das OSC. Ainda podemos ressaltar um processo 

incipiente, de prestação de cuidados de saúde pelo sector privado sem fins lucrativos, 

que é feita essencialmente pelas OSC estrangeiras e algumas entidades religiosas de 

comum acordo com o Ministério da Saúde (MISAU) (OMS,2014). 

 A estrutura de cuidados de saúde em Moçambique ainda conta com a existência 

de atividades de prestação de serviços da medicina tradicional: os curandeiros. Esse 

aspecto é bastante interessante, e acontece principalmente no interior e nas províncias 
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mais pobres como a de Cabo Delgado. A comunidade recorre com frequência aos 

curandeiros e a medicina tradicional (Fonseca, 2008). Estima-se que mais da metade da 

população moçambicana procura e recebe cuidados prestados por praticantes de 

medicina tradicional nas suas diversas formas. Diante disso, recentemente, o Governo 

decidiu reconhecer o sector tradicional e o seu papel enquanto prestadores de serviços 

de saúde. O Governo reconhece que uma parte da população tem na medicina 

tradicional, a única fonte de cuidados de saúde e que o potencial desta componente do 

sistema nacional de saúde não tem sido valorizado em sua totalidade (OMS,2014). 

 Para alguns, essa influência da cultura local deve ser valorizada e inserida no 

campo dos cuidados em saúde. Já para outros, esse tipo de tratamento de saúde é um 

atraso e um entrave ao desenvolvimento e à melhoria das condições de saúde da 

população moçambicana. Uma pesquisa realizada em 2004 demonstra que 60% da 

população depende dessa medicina tradicional. Em contrapartida, apenas 40% da 

medicina profissional (Abudo,2004). 

 O resultado desta pesquisa encontra respaldo na presença de uma organização da 

sociedade civil, Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique (AMETRAMO), 

que atua de maneira a regular e reafirmar a importância das raízes culturais da sociedade 

moçambicana (Abudo,2004). Essa dualidade entre as práticas médicas começa no 

período colonial, momento no qual  a população vivenciou o início de um embate entre 

as práticas culturais locais e as ocidentais, que se estende até os dias de hoje. 

Atualmente, essa dualidade pode ser compreendida pela tendência ao retorno às crenças 

e aos rituais, em que a família é o principal agente de saúde, e pela ascensão da prática 

profissional da medicina (Patrão, 2011). Nesse sentido, aqueles projetos que não 

incorporam em sua concepção e prática essa influência da medicina tradicional, 

caracterizam-se por não estabelecerem um diálogo horizontal com as comunidades, 

refletindo uma postura top/down. 

 Ainda dentro de uma discussão sobre o setor de saúde em Moçambique, 

observamos que os profissionais de saúde não têm formação suficiente em saúde 

pública, nutrição ou mesmo em planificação e gestão de saúde, gestão de instalações, 

aquisições e gestão financeira. Além de pouca mão de obra qualificada, a maioria busca 

emprego em agências internacionais e OSCs que dão melhores condições de emprego, 

abandonando o serviço de saúde pública, que além da escassez de médicos, enfermeiros 

e agentes de saúde, lida com a falta de pessoal burocrático como o RH. Além a 

conhecida limitação da capacidade do sistema em termos estruturais, funcionais, de 
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instalações e do ferramental exigido para o bom funcionamento de um sistema de saúde, 

que é composto por todas as organizações, pessoas e ações cuja principal intenção é 

promover, restaurar ou manter a saúde. Dessa forma, os projetos de cooperação e as 

ações governamentais devem ser multidisciplinares, como já afirmamos anteriormente 

(Danida, 2012). 

 Em um contexto de emergência médica, como o de Moçambique, é de suma 

importância que as ações sejam multidisciplinares e que integrem as áreas de saúde e 

social, aliando os aspectos administrativos e políticos, para que os projetos de 

cooperação sejam bem sucedidos, haja vista que este pais não tem condições por si só 

de manter-se e responder a esses desafios (Ribeiro, 2008). 

 Assim, em situações de cooperação é imprescindível que o projeto considere a 

cultura e as necessidades locais, deixando de lado uma visão ocidentalizada e 

valorizando, sobretudo as vulnerabilidades locais. Respeitar os costumes é em última 

instância até mesmo uma questão de logística para o sucesso do projeto. Quando são 

desenvolvidos planos de ação articulados multidisciplinarmente com as forças de 

intervenção local os projetos de cooperação alcançam maior êxito (Ribeiro, 2008). 

 Quando falamos em saúde, cabe aqui lembrar que ela está associada a um 

conjunto de outras variáveis. Wastaff (2002) relaciona a saúde com a pobreza 

evidenciando a interdependência entre as variáveis de saúde e pobreza. Dessa forma, 

quando falamos em ganhos ao nível de saúde, não podemos deixar de mencionar que 

esses somente serão alcançados através de um programa que seja multidisciplinar, como 

afirmado anteriormente (Patrão, 2011). 

 Segundo o Observatório da Pobreza (2004), a pobreza associa-se a 

impossibilidade de mais de 60% da população moçambicana em satisfazer suas 

necessidades vitais. Ter acesso aos serviços e cuidados de saúde é a principal 

preocupação dentre estas necessidades (Patrão, 2011). 

 Segundo o PNUD (2008), 2,71% do PIB de Moçambique é direcionado aos 

gastos públicos em saúde enquanto 1,3% gastos com a saúde privada. Já no Brasil, 

segundo a OMS, a parcela do orçamento federal destinada à saúde está em torno de 

8,7%. Dentre esses, os gastos privados com a saúde correspondem a 54% das despesas 

totais na área, enquanto que o governo financiou os 46% restantes (OMS,2011). 

 No que concerne a vacinação infantil, em Moçambique, cerca de 77% das 

crianças são vacinadas contra sarampo e 87% contra tuberculose. Já no Brasil, a tríplice 
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viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola atingiram 102,2% de cobertura vacinal 

(Ministério da Saúde do Brasil, 2013) 

 No que diz respeito a média de pessoas com a prevalência do vírus HIV/SIDA, 

em Moçambique, a percentagem é de 16,1% da população e a utilização de 

preservativos é de 29% entre as mulheres e 33% entre os homens, o que pode apontar 

para um dos motivos da contaminação. A estimativa de pessoas infectadas pelo HIV no 

Brasil, permanece estável em cerca de 0,6% da população, a prevalência na população 

masculina é de 0,82% e entre as mulheres de 0,41%( Ministério da Saúde,2003). 

 Quando falamos em partos assistidos em Moçambique, apenas 48% deles 

acontece com o amparo de médicos profissionais. No Brasil essa percentagem é de 

98,9%. Já em termos de saneamento básico, o que não significa que a água e o esgoto 

são tratados, a percentagem em Moçambique é de saneamento de 32% e o acesso a 

fonte de água melhorada é de 43%. No Brasil é 82% da população recebe água tratada 

por meio de rede de abastecimento. Considerando apenas a população urbana, este 

índice sobe para 93%. O atendimento com rede coletora do esgoto chega a apenas 48% 

da população. O índice de tratamento do esgoto gerado no país é ainda pior: apenas 38% 

são tratados (PNUD,2008). 

 Moçambique ainda apresenta uma média de expectativa de vida muito aquém da 

brasileira. Nesse país a média é de 50 anos enquanto que a brasileira é de 74,6 anos 

(IBGE,2012). Essa expectativa tão baixa de vida em Moçambique justifica-se pelos 

diversos problemas sociais do país, uma série de doenças tropicais e infecciosas que 

prevalecem sem os cuidados necessários. Dentre essas doenças a malária, cólera, a 

HIV/SIDA e doenças respiratórias são as de maior incidência (Patrão, 2011). 

 Diante disso, o acesso aos cuidados de saúde e a qualidade dos mesmo, a 

atenção aos abortos, feitos sem condições de segurança, a violência sexual, comum em 

Moçambique além das questões culturais do uso contraceptivos, e a crescente epidemia 

de HIV/SIDA precisam ainda de ser suficientemente abordados e integrados em 

projetos de cooperação internacional que comunguem das necessidades do país. Mais 

para além da cooperação, é preciso que o governo Moçambicano tenha mais a cara de 

seus cidadãos do que, apenas, de suas elites. 

 O que podemos observar é um enorme distanciamento do Estado em relação à 

sociedade civil, que tem como reflexo a reafirmação das dificuldades socioeconômicas 

do país. É preciso que as partes, incluso os países que, como o Brasil, prestam 

cooperação, percebam que as instituições do estado são parceiros privilegiados do 
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processo de desenvolvimento social, no entanto, somente poderão obter êxito se 

trabalharam em comunhão com as necessidades da sociedade. 

 Brasil e Moçambique estreitaram suas relações sob a bandeira da cooperação 

Sul/Sul, dita horizontal, no entanto, notadamente, não se trata de uma relação igual e 

recíproca, uma vez que Moçambique não tem investimentos no Brasil e nem coopera 

com o nosso país. Ele é alvo, dos projetos de cooperação e, mais detidamente, das 

empresas brasileiras. Anteriormente nesta pesquisa vimos o quanto essa relação pode 

ser nociva para Moçambique e a charge, retirada do site do PACS - Instituído de 

Políticas Alternativas para o Cone Sul, a seguir, retrata bem esse ponto na Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. A Vale em Moçambique 

Fonte: PACS (2015). 
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 Nessa perspectiva, a presença do Brasil em Moçambique nos mostra que pode 

haver complementariedade ao mesmo tempo em que existe um comportamento 

semelhante às políticas top/down praticadas pelos países europeus e pelos EUA. Não 

obstante, muitas questões ainda precisam ser vistas com mais cautela e é imperativo que 

se olhe para Moçambique com olhos de cooperação, de troca e complementariedade, 

sem mimetizar os projetos de cooperação Norte/Sul e, acima de tudo, sem deixar que a 

herança colonizadora se perpetue.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós,  

do sul e do norte, do ocidente e do oriente. 

(Couto, 2014) 

 

 A proposta da presente pesquisa foi analisar a cooperação entre Brasil e 

Moçambique no campo da saúde, procurando fazer uma leitura crítica da cooperação 

em saúde e das relações estabelecidas entre Estado e sociedade civil, analisando o 

alcance dos processos de participação e de construção compartilhada de tecnologias 

sociais na ampliação do direito à saúde nesse país africano. 

 Percebemos que, diante de um mundo com fronteiras cada vez mais permeáveis, 

compreender a saúde, e o direito a ela, passa pela compreensão de que transcender 

fronteiras e governos implica em ampliar e compartilhar suscetibilidades, experiências e 

responsabilidades globais em saúde (Kickbusch, 2010). 

 O grande desafio para o desenvolvimento em geral, e para a cooperação em 

particular, é a manutenção de uma postura que considere as agendas institucionais dos 

atores envolvidos no processo de desenvolvimento, principalmente os atores locais, 

mantendo, assim, o olhar para a complementaridade e cooperação entre atores, tanto em 

nível local quanto internacional (Brinkerhoff & Coston, 1999). Considerando os 

processos de cooperação, devemos atentar para as diferentes características dos países 

beneficiários, ou seja, sua trajetória histórica, sua realidade política e sua dinâmica 

social e cultural. Com relação aos países que promovem a cooperação como doadores, é 

importante considerar suas ideologias e interesses.  

 Brinkerhoff & Brinkerhoff (2006) ressaltam nesse cenário a importância do 

papel do governo, que precisaria atuar de forma conjunta com outros atores dentro da 

sociedade. Dessa forma, o foco da governança nesses projetos deve ser descentralizado, 

envolvendo as várias partes interessadas, incluindo as organizações da sociedade civil. 

 Quando esta pesquisa começou a se desenvolver, pensou-se que a cooperação 

Sul/Sul se diferenciaria da Norte/ Sul e estabeleceria uma relação de fato horizontal e 

complementar. No entanto observou-se que em se tratando da cooperação entre Brasil e 

Moçambique, os projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento são 

realizados com um grau elevado de polarização dos pontos de vista, o que pode levar ao 
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comprometimento de seus resultados. A real efetividade muitas vezes ocorre quando, 

justamente, as vozes dos atores locais são ouvidas (Abouassi, 2010). 

 Entendemos que longe de se tornar uma parceria, solidária, desinteressada e 

igualitária, a Cooperação Brasil-Moçambique em saúde assume uma faceta 

instrumental, sendo moltada por interesses políticos e econômicos do Brasil e 

desfigurando os ideais declarados de horizontalidade, criando uma nova forma de 

dependência Sul/Sul. 

 Entendemos que a cooperação horizontal deveria procurar o desenvolvimento 

mais pujante e sustentável em Moçambique, para que a prática da cooperação brasileira 

seguisse suas próprias intenções declaradas em documentos oficiais. Acreditamos que 

essa deveria procurar desenvolver seus projetos de modo a assessorar o Estado e a 

sociedade moçambicana a atingir os seguintes objetivos:  

 Fortalecer e promover a independência das organizações da sociedade civil (OSC) 

locais, uma vez que essas representam maior chance de eficácia em lidar com questões 

de governança e prestação de serviços, e por estarem mais próximas dos objetivos dos 

projetos de cooperação. Essa ação de justifica uma vez que Moçambique apresenta uma 

certa promiscuidade entre as OSC locais e o Governo, o que as tornam muito 

dependentes, quase uma extensão do Estado;  Auxiliar a descentralização efetiva por 

parte do Estado Moçambicano;  Promover programas multisectoriais que priorizem 

ações e intervenções coordenadas, entre os Estados; OI e OSC Internacionais e as OSC 

locais e o Estado Moçambicano; Apoiar a sociedade civil para que representem de fato 

o primeiro grupo, e que dessa forma possam demandar dos projetos de CID e do próprio 

governo Moçambicano. Ações que contribuam para as prioridades nacionais através de 

abordagens baseadas em direitos.  

Coube a nós nesta pesquisa analisar e discutir os seguintes objetivos específicos: 

a) Caracterizar as relações entre os Estados Brasileiro e Moçambicano nos projetos de 

cooperação Sul/Sul; 

b) Analisar a participação das organizações da sociedade civil na cooperação Sul/Sul; 

c) Discutir a ampliação do direito à saúde através das ações de cooperação brasileira em 

Moçambique. 

 

Sobre o primeiro objetivo de caracterizar as relações estabelecidas entre os 

governos do Brasil e de Moçambique, observamos que o papel destinado à África na 

política externa brasileira surge no contexto das independências africanas de finais dos 
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anos cinquenta e início da década de 1960. O Brasil esboçou então uma verdadeira 

abertura para a África, aí incluída a “África Portuguesa”, durante as presidências de 

Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964), mas foi com a chegada à presidência do 

Brasil de Luís Inácio Lula da Silva, que as relações com a África transcenderam, pelo 

seu significado, o mero circunstancialismo das relações diplomáticas normais entre 

Estados. Efetivamente, o paradigma das relações políticas internacionais iniciado com 

Lula da Silva trouxe para a ribalta não só a questão das relações entre países ou estados, 

como também, numa perspectiva mais global, as relações sul-sul e regionais. Contudo, 

apesar de olharmos mais para África e termos aumentado sobremaneira os projetos de 

cooperação nesse continente,  especialmente em Moçambique, a cooperação oferecida 

pelo Brasil ainda se mostra inexperiente e balizada em uma relação top/down, ou seja, 

não existe, como proposto, uma relação horizontal e de solidariedade com equidade, 

eficácia, interesse mútuo, sustentabilidade e corresponsabilidade.  

Essa controvérsia esteve clara nas entrevistas e mesmo na literatura cientifica 

analisada. Mostramos que as organizações ambientais e de direitos humanos, também 

profissionais, e figuras atuantes na política moçambicana apontam os interesses 

econômicos do Brasil como principais motivadores de cooperação. As empresas 

brasileiras veem um mercado consumidor promissor, além da necessidade de obter 

matéria-prima africana. A Vale, por exemplo, opera uma mina de carvão em 

Moçambique. Em Angola, o Brasil cedeu, ao regime autoritário de José Eduardo dos 

Santos, empréstimos para a construção de uma grande barragem. A obra foi realizada 

pela construtora Odebrecht. Os grandes produtores brasileiros de biocombustíveis 

também produzem cana-de-açúcar em solo africano, muitas vezes com consequências 

negativas para as populações locais. Os projetos são concebidos sem a devida consulta a 

população local. Temos claro que considerar Moçambique um país com uma 

democracia frágil e com um Estado centralizador, fazem com que a sociedade civil se 

manifeste parcamente. 

Já sobre o segundo objetivo especifico, qual seja o de analisar a participação das 

organizações da sociedade civil na cooperação Sul/Sul, constatamos que os projetos de 

cooperação encabeçados pelo Brasil são estritamente feitos Governo a Governo sem 

uma participação mais consistente da sociedade civil, o que a nosso ver torna inviável 

uma cooperação horizontal, solidária e equânime. A cooperação tem como foco 

principal a formação de quadros, mas que segue demandas políticas, o que mais uma 
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vez pode deixar as populações vulneráveis fora das discussões dos projetos de 

cooperação. 

Quando observamos o quadro mais amplo da cooperação em Moçambique, a 

pesquisa constatou que existe um esforço que cresce paulatinamente para inclusão da 

sociedade civil nos debates sobre os projetos. Contudo, isso ainda é muito incipiente e 

conta com grandes desafios. Mais um vez a democracia frágil e a centralização do 

governo dificultam uma comunicação direta com a sociedade moçambicana, que por sua 

vez, segundo vários dos entrevistados se comporta de maneira passiva. 

Quando, enfim, chegamos ao terceiro e último objetivo especifico, o de discutir 

a ampliação do direito à saúde através das ações de cooperação brasileira em 

Moçambique, verificamos que a intenção brasileira é, em última análise, capacitar e 

fomentar o ensino em saúde através da dita cooperação estruturante, buscando promover 

o desenvolvimento sustentável, ou seja, através dos cursos e da instalação da fábrica de 

medicamentos. O Brasil tem a intenção de promover replicadores de conhecimento. No 

entanto, nosso questionamento é mais uma vez o mesmo: é possível promover um 

desenvolvimento sustentável sem a participação efetiva da sociedade civil, ou mesmo 

sem “juntar” forças com os países que promovem uma ação conjunta para fortalecer o 

sistema de saúde moçambicano? Acreditamos que mesmo tendo motivações políticas 

controversas, a cooperação em saúde do Brasil não é completamente corrompida. Os 

cursos de formação de profissionais de saúde são de suma importância para 

Moçambique já que esse país tem uma carência enorme de pessoal qualificado em 

saúde, alias em qualquer área que seja. Dessa forma, quando pensamos em ampliação 

do direito à saúde de uma forma plena, não podemos afirmar que a cooperação 

brasileira traz esse benefício a sociedade moçambicana, uma vez que ela não inclui a 

sociedade na elaboração, avaliação ou mesmo execução de seus projetos. Estabelece 

uma cooperação governo-governo, ao invés de promover a inserção da sociedade no 

processo, faz acordos que trocam projetos de cooperação sem grande complexidade e 

estrutura por empreendimentos financeiros, como as instalações de mina de carvão pela 

Vale. Contudo, em um país como Moçambique, em que a pobreza e a falta de recursos é 

tamanha, mesmo a ajuda tendo suas controvérsias, se faz bem-vinda. 

Ainda cabe aqui falar da dificuldade na coleta de dados, que se deu a partir da 

recusa dos membros da Agência Brasileira de Cooperação e de outras fontes como 

OSCs e cidadãos moçambicanos em participar da pesquisa. Os motivos são distintos, a 

ABC, embora tenhamos feitas diversas investidas, escolheu não colaborar e nem mesmo 
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esclarecer a recusa. A recursa e/ou resistência das OSCs e os cidadãos acreditamos que 

seja devida às relações autoritárias entre governo e sociedade que perduram na realidade 

moçambicana atual. Essa situação foi discutida ao decorrer da pesquisa e apesar das 

dificuldades e desafios, procuramos buscar estratégias metodológicas para fomentar e 

robustecer os dados achados de forma coerente com a realidade da população estudada, 

e das propostas da pesquisa.  

Apesar das dificuldades, acreditamos que a pesquisa ainda contribui na 

construção do conhecimento sobre a Aids e outras doenças tropicais, além de fornecer 

informações importantes sobre a cultura moçambicana e as suas inúmeras facetas, para 

subsidiar a construção de novas pesquisas e fomentar discussões sobre a temática da 

saúde e da cooperação Sul/Sul. 

A pesquisa de campo ainda permitiu o meu amadurecimento. Apesar de toda a 

motivação, e a experiência de lecionar para moçambicanos, admito que senti uma 

enorme ansiedade antes da partida. Apesar, também, de toda a formação, não sabia o 

que iria encontrar de fato. Tratava-se de 13 dias de trabalho intensivo longe das minhas 

referências. Quando nos transferimos para outro continente, há uma “bagagem mental e 

emocional que se arrasta pelo chão”. Padrões e hábitos traiçoeiros que carregamos 

durante anos, sendo necessário criar uma distância destes e abrirmo-nos ao novo, para 

que possamos compreender a realidade local e as necessidades da própria pesquisa. 

Posso dizer que o trabalho exigiu mais do que a realização dos objetivos da pesquisa, 

não deixaram de existir ocasiões em que me senti impotente, ao perceber que as 

necessidades básicas da comunidade moçambicana, são para mim completamente 

estranhas. Contudo é certa a satisfação de ter vivenciado essa experiência. 

Acreditamos que ao final desta pesquisa é importante realizar a devolução dos 

resultados aqui obtidos ao que se dispuseram a ser sujeitos neste trabalho. Como 

continuidade, sugere-se a realização de estudos que possam focar no acompanhamento 

dos projetos de cooperação desde seu início, junto aos governos e órgãos responsáveis, 

tendo como objetivo primordial compreender os desafios e os limites das políticas de 

desenvolvimento e cooperação internacional, o enfrentamento das desigualdades nos 

espaços sócio-políticos de Moçambique.  

Investigar as entidades federais cooperantes, procurando compreender quais os 

requisitos legais e técnicos para uma entidade, como a FioCruz ou Embrapa, ou OSC 

proporem projetos de cooperação, observando se existe uma transparência na gestão dos 
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recursos públicos nesses processos, se existe uma prestação de contas à sociedade do 

resultado concreto obtido em termos de política pública. 

Temos em vista que um dos grandes desafios das primeiras décadas do século 

XXI é repensar a relação entre Estado e sociedade, para enfrentar os dilemas de um 

desenvolvimento com inclusão e equidade. 

Também é clara a necessidade de novas pesquisas que abordem os trâmites dos 

projetos de cooperação, para avaliar os pormenores da política externa em saúde no 

sentido de viabilizar a operacionalização da participação cidadã nesses processos. 

Entendemos que para que a cooperação em prol do desenvolvimento contribua 

efetivamente para os objetivos a que se propõe, é necessário que o planejamento das 

ações a serem implementadas seja consistente, no sentido de buscar com que o trabalho 

desenvolvido realmente apresente os impactos positivos almejados. 

Para isso, deve-se analisar as metodologias adotadas pela ABC e os órgãos 

responsáveis observando se são adequadas à realidade das populações alvo dos projetos. 

Articulações complexas engendravam esses diagnósticos, aqui obtidos, e reafirmam a 

necessidades de futuras pesquisas, que possam compreender as diferentes realidades da 

cooperação internacional para o desenvolvimento, procurando entender o processo de 

culpabilização dos países em desenvolvimento e a mitificação do passado  e como essa 

dinâmica mascara a realidades de muitos países africanos, de forma a dissociar os altos 

níveis de corrupção e esquemas de favorecimento à crescente presença de empresas 

estrangeiras.  

A experiência, vivenciada por esta pesquisa, demonstrou a complexidade das 

relações dos projetos de cooperação internacional. Nos mostrou a necessidade de 

práticas mais horizontais e de uma maior integração entre o Estado e a sociedade civil. 

Percebemos que um olhar multidisciplinar para a saúde faz parte de um comportamento 

transformador de realidades vulneráveis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Fale sobre sua trajetória e seu envolvimento com a Cooperação para o 

Desenvolvimento. 

2. Qual o papel da sua instituição na Cooperação para o Desenvolvimento no 

campo da saúde? Quais são os princípios que orientam a ação de sua instituição nesse 

processo? 

3. Como você analisa a trajetória da Cooperação para o Desenvolvimento? O 

mudou nos últimos anos? Quais os avanços? E os desafios a superar? 

4. E quanto ao campo da Saúde dentro da Cooperação para o Desenvolvimento? O 

mudou nos últimos anos? Quais os avanços? E os desafios a superar? 

5. Como você analisa a cooperação entre Brasil e África? Como você analisa a 

cooperação entre Brasil e Moçambique? Qual é a imagem e o papel do Brasil em 

Moçambique? O mudou nos últimos anos? Quais os avanços? E os desafios a superar? 

6. Quais temas e tipos de projetos recebem maior apoio da Cooperação para o 

Desenvolvimento atualmente? Quais os pontos positivos disso? E os desafios a superar? 

7. Como é a relação entre os seguintes atores da Cooperação para o 

Desenvolvimento em Saúde: 

a) Organismos Internacionais e Governo Moçambicano; 

b) ONGs Internacionais e ONGs Moçambicanas; 

c) Governo Brasileiro e Governo Moçambicano; 

d) Universidades e centros de pesquisa brasileiros e Governo e ONGs 

Moçambicanas; 

e) ONGs brasileiras e ONGs moçambicanas; 

f) ONGs moçambicanas e comunidades locais; 
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g) Empresas brasileiras e Governo Moçambicano. 

 

8. Como a população moçambicana enxerga a Cooperação Brasileira para o 

Desenvolvimento no campo da saúde? 

9. É possível falar que existe uma parceria entre os diferentes atores da Cooperação 

para o Desenvolvimento no campo da Saúde? Por que? Quais são os desafios para 

tornarem as relações mais democráticas entre os diferentes atores da Cooperação para o 

Desenvolvimento no campo da saúde? 

10. Como você analisa a relação dos governos com as ONGs na Cooperação para o 

Desenvolvimento no campo da saúde? As competências e capacidades das ONGs são 

efetivamente consideradas e aproveitadas nesse processo? 

11. Como você analisa a relação com as comunidades locais na Cooperação para o 

Desenvolvimento no campo da saúde? Os interesses efetivos das populações locais são 

levados em conta nesse processo? Os saberes comunitários são valorizados? 

12. Quais são os fatores positivos e os desafios a serem superados nas seguintes 

dimensões da Cooperação para o Desenvolvimento no campo da saúde em 

Moçambique: 

a) Definição de objetivos dos projetos de cooperação; 

b) Estruturação de metodologias de intervenção comunitária; 

c) Financiamento dos projetos de cooperação; 

d) Avaliação de resultados dos projetos de cooperação; 

e) Sustentabilidade das parcerias nos projetos de cooperação; 

f) Ampliação dos objetivos e ares de atuação dos projetos de 

cooperação.  

13. Os objetivos da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento no campo da 

saúde em Moçambique são efetivamente alcançados? Quais os fatores que facilitam e 

dificultam o alcance desses objetivos? 
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14. Como você analisa o futuro da Cooperação para o Desenvolvimento entre Brasil 

e África no campo da saúde? E entre Brasil e Moçambique?  

15. Você gostaria de acrescentar alguma informação? 

Escolaridade:____________________________    

Formação:_______________________________  

Idade:___________________________________     

Nacionalidade:_____________________________ 

Tempo de trabalho:_________________________   

Tempo de trabalho na função atual:_____________ 

Já atuou em:   (     ) Governo    (     ) ONGs Internacionais        (     ) Organismos 

Internacionais   

(     ) Setor Privado    (     ) Universidade   (     ) ONGs Locais 

Local de residência:__________________________ 
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ANEXO B - Análise dos Questionários da Pesquisa de Cooperação (Ajuda) 

Internacional para o desenvolvimento de Moçambique 

 

 

Tabela 01 

 

Atualmente você trabalha? 

 

Local Quantidade de Pessoas % 

Setor Púbico 1 7% 

Empresa Privada 3 25% 

Organismo Internacional 6 43% 

Outra 3 25% 

Nota. Das pessoas que responderam acima, 8 delas trabalham com remuneração que representa 60%; E 1 

dela Voluntariamente que representam outros 40%. Baseado em dados dos 15 questionários. Fonte: 

Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 02 

 

Você já trabalhou em: 

 

Local Quantidade de Pessoas % 

Setor Púbico 6 40% 

Empresa Privada 4 30% 

Organismo Internacional 2 11,5% 

Igreja 2 11,5% 

Outra 1 7% 

Nota. Das pessoas que responderam acima, 8 delas trabalham com remuneração que representa 60%; E 1 

dela Voluntariamente que representam outros 40%. Baseado em dados dos 15 questionários. Fonte: 

Elaborada pela autora. 
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Tabela 3 

 

Questão 01 - Na lista, abaixo, assinale o tipo de projeto que recebe maior apoio da 

Cooperação/Ajuda Internacional para o Desenvolvimento. 

 

Projeto que recebe maior apoio Nº Pessoas % 

Meio Ambiente e sustentabilidade ambiental 2 8% 

Erradicação da pobreza e da miséria 6 39% 

Reforma da administração pública 1 1% 

Envolvimento da comunidade em projetos de desenvolvimento local 2 9% 

Educação Infantil e Juvenil 1 1% 

Saúde 6 39% 

Direitos Humanos (inclusive direitos das mulheres) 1 1% 

Atividades de geração de trabalho e rende 1 1% 

Não sei responder 1 1% 

Nota. Várias pessoas marcaram mais de 1 item. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 4 

 

Questão 02 - O financiamento da Cooperação/Ajuda Internacional, em Moçambique. 

 

Descrição Nº de Pessoas % 

Sempre está de acordo com as prioridades apontadas pelas ONGs locais 6 40% 

Geralmente está de acordo com as prioridades apontadas pelas ONGs locais 2 13% 

Raramente está de acordo com as prioridades apontadas pelas ONGs locais 3 20% 

Não está voltado para as prioridades apontadas pelas ONGs locais 1 7% 

Não sei responder 3 20% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 5 

 

Questão 03 - Na maioria das vezes, quem decide onde aplicar os recursos da 

Cooperação/Ajuda Internacional para o Desenvolvimento em Moçambique. 

 

Quem decide 
Nº de 

pessoas 
% 

É o governo 8 60% 

É o governo junto com as organizações e agencias de cooperação/ajuda internacional 4 25% 

É o governo junto com as ONGs locais 2 10% 

São as organizações e agencias de cooperação internacional com as ONGs locais 1 2,5% 

Todos decidem juntos 1 2,5% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 6 

 

Questão 04 - As relações entre as ONGs que atuam em Moçambique, geralmente, são 

de: 

 

Relações Nº de pessoas % 

Cooperação 15 90% 

Competição 1 2% 

Varia muito de uma situação para outra 2 8% 

Nota. 3 pessoas marcaram mais de 1 item. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 7 

 

Questão 05 - Com a centralização do financiamento da Cooperação/Ajuda Internacional 

para o Desenvolvimento nas mãos do Governo, a distribuição de recursos entre as 

ONGs locais 
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Distribuição de recursos Nº de pessoas % 

Se tornou mais justa 3 27% 

Se tornou mais injusta 5 33% 

Não sei responder 6 40% 

Nota.1 pessoa não marcou nenhum item. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 8 

 

Questão 06 - Indique no quadro o peso de cada um dos fatores na possibilidade de uma 

ONG moçambicana ter seu projeto financiado 

 

Situação 

Importa 

Muito 

Não 

importa 

Importa 

pouco 

Não sei 

responder 

Nº P % Nº P % Nº P % Nº P % 

O projeto estar de acordo com as políticas 

do governo 
13 90% 1 5% 1 5% - - 

A ONG ser reconhecida pela sociedade 

por suas ações 
14 95% - - 1 5% - - 

A ONG ter boas relações com políticos no 

poder 
11 85% 1 6% 2 9% - - 

Os dirigentes da ONG serem do partido da 

situação 
4 39% 7 56% - - 1 5% 

A qualidade do projeto apresentado pela 

ONG 
12 88% - - 1 6% 1 6% 

Nota. Nº P = Significa Número de Pessoas. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 9 

 

Questão 07 - O que existe de mais positivo na Cooperação/Ajuda Internacional para o 

desenvolvimento de Moçambique? 

 

O que existe de mais positivo Nº de Pessoas % 

Relação democrática entre organismos internacionais e governo 4 25% 

Ações desenvolvidas representam as efetivas demandas das comunidades 6 41% 
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Distribuição Adequada de recursos entre as organizações envolvidas 1 1% 

Relação democrática das ONGs internacionais e ONGs locais 1 1% 

ONGs locais conseguem se articular e ter força na negociação 1 1% 

Não sei responder 5 31% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 10 

 

Questão 08 - Na sua avaliação, os recursos que Moçambique recebe da 

Cooperação/Ajuda Internacional ao Desenvolvimento são 

 

Recursos Nº de pessoas % 

Sempre Insuficientes 5 33% 

Geralmente são insuficientes 5 33% 

Geralmente são Suficientes 1 8,5% 

Sempre são suficientes 1 8,5% 

Não sei responder 3 17% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 11 

 

Questão 09 - As organizações e Agencias de Cooperação/Ajuda Internacional que 

financiam o desenvolvimento de Moçambique conhecem as efetivas necessidades do 

país? 

Quem financia Nº de pessoas % 

Sempre conhecem 4 27% 

Geralmente conhecem 4 27% 

Raramente conhecem 4 27% 

Não sei responder 1 9% 

Nota. 2 pessoas não responderam. Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 12 

 

Questão 10 - Na sua avaliação os recursos que a Cooperação/Ajuda Internacional 

destina ao Desenvolvimento de Moçambique: 

 

Situação 
Sempre As vezes Raramente Nunca 

Não sei 

responder 

Nº P % Nº P % Nº P % Nº P % Nº P % 

Atende as prioridades 

definidas pelas ONGs locais 

 

- 

 

- 

 

10 

 

70% 

 

3 

 

30% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Respeita as soluções 

propostas pelas ONGs 

locais 

 

- 

 

- 

 

6 

 

50% 

 

6 

 

50% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Propicia a realização de 

ações a longo prazo 

 

2 

 

15% 

 

2 

 

15% 

 

3 

 

20% 

 

- 

 

- 

 

4 

 

50% 

Contribui para o 

fortalecimento gerencial das 

ONGs locais 

 

3 

 

15% 

 

4 

 

60% 

 

3 

 

15% 

 

- 

 

- 

 

2 

 

10% 

Propiciam a qualificação do 

conjunto das pessoas que 

trabalham nas ONGs locais 

 

1 

 

5% 

 

7 

 

80% 

 

3 

 

10% 

 

- 

 

- 

 

1 

 

5% 

Nota. Nº P = Significa Número de Pessoas. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 13 

 

Questão 11 - Para que o financiamento da Cooperação/Ajuda Internacional para o 

desenvolvimento de Moçambique, de melhores resultados, é preciso (marque até 2 

itens): 

 

Financiamento de melhores resultados Nº de pessoas % 

Que a sociedade moçambicana seja mais participativa 3 6,66% 

Que o setor público seja mais eficiente 4 7% 

Respeitas os saberes das comunidades locais 11 73% 

Melhorar o desempenho das ONGs locais 3 6,66% 
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Ouvir mais as ONGs locais 3 6,66% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 14 

 

Questão 12 - Para o desenvolvimento de Moçambique, os recursos da Cooperação 

Internacional são: 

 

Recursos da cooperação Internacional Nº de pessoas % 

Fundamentais 12 80% 

As vezes são Importantes 2 15% 

Raramente são importantes 1 5% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 15 

 

Questão 13 - O modo como são utilizados os recursos da Cooperação/Ajuda 

Internacional para o desenvolvimento de Moçambique: 

 

Utilização dos recursos Nº de pessoas % 

É transparente 2 10% 

Às vezes é transparente 4 29% 

Raramente é transparente 5 34% 

Não é transparente 3 19% 

Não sei responder 1 8% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Tabela 16 

 

Questão 14 - As decisões do Governo de Moçambique, relativas ao financiamento do 

desenvolvimento das comunidades, demonstra um bom conhecimento das reais 

necessidades locais: 
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Necessidades locais Nº de pessoas % 

Sempre 2 10% 

As vezes 10 75% 

Raramente 2 10% 

Não sei responder 1 5% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 17 

 

Questão 15 - As ONGs nativas de Moçambique representam, de fato, os interesses das 

comunidades: 

 

ONGs representam Interesses das comunidades Nº de pessoas % 

Sempre 6 40% 

Às vezes 6 40% 

Raramente 1 5% 

Nunca 2 15% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 18 

 

Questão 16 - Os projetos elaborados pelas ONGs nativas de Moçambique incorporam 

os saberes das pessoas da comunidade local? 

 

Projetos das ONGs nativas Nº de pessoas % 

Sempre 5 30% 

As vezes 6 40% 

Raramente 1 10% 

Nunca 2 20% 

Não sei Responder 1 10% 

Nota. Fonte: Elaborada pela autora. 


