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RESUMO:
Desde as últimas décadas do século XX, um novo discurso para a cooperação
internacional começou a ser formulado intencionando diferenciar a ajuda prestada pelos
doadores do eixo Norte-Sul da prestada pelos países do hemisfério Sul. As condições
econômicas e políticas dos chamados países emergentes favoreceu a operacionalização
da cooperação Sul-Sul, principalmente na primeira década deste século. Nesse contexto,
o governo brasileiro, a partir do governo Lula da Silva, intensificou sua atuação como
prestador de ajuda, principalmente junto a países sul-americanos e africanos, como
Moçambique. Os países africanos passaram a ser importantes destinatários da
cooperação técnica brasileira sob o discurso da solidariedade internacional e da
necessidade de compensação de uma dívida histórica. Ao mesmo tempo, a
intensificação das relações econômicas no eixo Sul, por meio da internacionalização de
empresas brasileiras promovida por instituições como o BNDES, leva a supor que a
pauta da cooperação não está desconectada dessas relações. Assim, se esse discurso
brasileiro propaga a desvinculação a interesses econômicos, é imperioso refletir sobre as
limitações ao discurso da ajuda desinteressada. Nesse sentido, a conexão entre Brasil e
Moçambique é exemplar para compreender o sentido da cooperação técnica brasileira
no continente africano, considerando que, de uma trajetória histórica caracterizada por
momentos de aproximação e afastamento, o ímpeto da diplomacia do governo Lula da
Silva colocou a relação com o país africano em destaque. Dessa forma, a presente
pesquisa objetivou compreender as interfaces entre a cooperação técnica brasileira para
o desenvolvimento internacional e os negócios brasileiros em Moçambique, no período
do governo Lula da Silva, analisando, para tanto, a mudança quantitativa e qualitativa
da ação cooperativa no período e sua participação no universo moçambicano da ajuda
externa. Para tanto, buscamos analisar o universo da cooperação internacional para o
desenvolvimento em Moçambique e qualificar a presença brasileira, analisando em
especial dois projetos – o projeto de instalação de uma fábrica de medicamentos
antirretrovirais e o ProSavana -, paradigmáticos para compreender as coerências e
contradições do discurso da cooperação brasileira.

