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RESUMO 

 
 

 
 
 

O projeto de pesquisa “Análise da cooperação técnica Brasil-Moçambique 

como estratégia de governança global da saúde” discute, a partir da análise da 

parceria Fiocruz-Moçambique, a cooperação técnica internacional em saúde como 

estratégia pós-nacional de governança global da saúde. Defende-se a cooperação 

técnica internacional (CTI), principalmente a cooperação Sul-Sul estruturante em 

saúde, como instituição consonante com a noção de pós-nacionalidade, participando 

ela da governança global da saúde. 

O presente estudo opera uma análise interpretativa de aspectos macro e micro 

estruturais da governança global. Começa-se discorrendo acerca das noções 

contemporâneas de pós-nacionalidade e de governança global. Em seguida, passa-

se à discussão acerca da cooperação técnica, enquanto instituto afeito às Relações 

Internacionais (RI), ao Direito e à governança em saúde na atualidade. Finalmente, 

analisa-se o caso da cooperação Brasil-Moçambique estabelecida entre a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Ministério da Saúde de Moçambique, notadamente 

quanto aos entraves e gargalos enfrentados nos últimos anos. 

Conclui-se sugerindo alternativas e indicando caminhos para a superação 

dessas dificuldades, sob um enfoque pós-nacionalista, considerando-se a cooperação 

técnica poderoso instrumento de construção de um modelo de cidadania e de 

governança global. 

 

 

Palavras-chave: Cooperação técnica em saúde. Governança global em saúde. 
Fiocruz África. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The research project "Analysis of technical cooperation Brazil-Mozambique as 

global governance of health strategy" discusses, from the analysis of Fiocruz-

Mozambique partnership, international technical cooperation in health and post-

national strategy for global health governance. It supports international technical 

cooperation, mainly structuring South-South cooperation in health, as consonant 

institution with the notion of post-nationality, taking part into global health governance. 

This study operates an interpretive analysis of macro and microstructural 

aspects of global governance. It starts discoursing contemporary notions of post-

nationalism and global governance. Then it situates technical cooperation in 

international relations, law and governance on health in the present. Finally, it is 

analyzed the Brazil-Mozambique`s cooperation on health, which was established 

between the Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ) and the Ministry of Health of 

Mozambique, especially considering current obstacles and bottlenecks. 

It concludes by suggesting alternatives and indicating ways to overcome these 

difficulties, in a post-nationalist approach, considering the technical cooperation a 

powerful tool toward a model of citizenship and global governance. 

 

 

 

Keywords: Technical cooperation in health. Global health governance. Fiocruz Africa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde é hoje compreendida como resultado de uma série de fatores 

determinantes, relacionados com as condições de vida e de bem-estar, como a 

pobreza e o grau de desenvolvimento da sociedade, os denominados determinantes 

sociais da saúde1, que ampliam a noção de saúde, de seus aspectos meramente 

relacionados à pessoa, para condicioná-la também às sociedades e às relações entre 

estas.  

Além disso, a capacidade dos Estados nacionais de lidarem com as questões 

relativas à saúde é cada vez mais limitada, reconhecendo-se a emergência do que se 

convencionou denominar saúde global2, cuja governança transborda os mecanismos 

políticos tradicionais de controle estatal. Ela se relaciona com a noção de 

determinantes sociais e com a percepção de que, na atualidade, os problemas de 

saúde muitas vezes afetam todas as sociedades e, por isso, devem ser globalmente 

geridos. 

Tema de crescente importância no Brasil e no mundo, a cooperação técnica 

internacional (CTI) apresenta-se hoje como valioso instrumento de promoção da 

saúde e do desenvolvimento, além da principal bandeira de política externa em saúde, 

cumprindo papel preponderante na melhoria dos sistemas de saúde dos países que 

a utilizam com regularidade. 

Ciente dessa realidade, o Brasil utilizou-se largamente da CTI em saúde3 como 

programa de governo e de política externa na última década. O pais tem desenvolvido 

diversas iniciativas de cooperação no setor saúde, várias delas em triangulação com 

                                                 

1 Para uma análise aprofundada da saúde na realidade atual, vide BUSS, P.M.; FILHO, A. P.  A saúde 
e seus determinantes sociais. Revista Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, n. 17, 2007, p. 77-93. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a06.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2016. 

2 CUETO, M. Saúde global: uma breve história. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015. 

3  Trata-se da CTI em saúde, para a qual existe normatização. O manual foi editado em 2012 e 
reimpresso em 2013. BRASIL. Manual de normas e orientações para a cooperação técnica 
internacional com a Opas/OMS. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível 
em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_normas_cooperacao_internacional_opas.pdf
>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a06.pdf
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a Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente por meio de sua agência 

interamericana, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em iniciativas 

conjuntas com instituições brasileiras que fazem parte do amplo processo de 

cooperação e de gestão da saúde pública. 

O continente africano tornou-se importante campo de atuação da cooperação 

técnica brasileira na área de saúde, e Moçambique concentrou grande parte dessa 

experiência internacional do Brasil, o que possibilitou o desenvolvimento do Instituto 

Nacional da Saúde daquele Estado. Mais que isso, assistiu-se, naquele país, a uma 

mudança de enfoque quanto à função da cooperação técnica, que se tornou tema 

político estratégico para o governo brasileiro. Vivenciou-se ali, nos últimos anos, 

experiências relacionadas à prestação de cooperação pelo Brasil, condição atípica e 

reveladora de novas perspectivas acerca do tema.  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é reconhecida como instituição estratégica 

na formulação e gestão da política de cooperação internacional de C&T em saúde, 

sendo Centro Colaborador da OMS para Saúde Global e Diplomacia da Saúde, e parte 

relevante do Ministério da Saúde do Brasil (MS). No âmbito do Programa de 

Cooperação Internacional em Saúde, firmado por meio de Termo de Cooperação com 

o MS e com a Fiocruz (TC 41), a OPAS apoiou diversas iniciativas de cooperação 

brasileira no setor saúde, muitas das quais realizadas pela Fiocruz. 

Com um escritório instalado em território moçambicano, uma fábrica de 

fármacos e vacinas em desenvolvimento no país e cursos de pós-graduação estrito 

sensu implementados, trata-se de parceria paradigmática, que merece o estudo, o 

conhecimento e a divulgação no Brasil, mas que precisa ser analisada, avaliada e 

aperfeiçoada, tendo em vista a existência de uma série de entraves e dificuldades, 

que atrapalham o aprofundamento dessa parceria. 

Com efeito, CTI em saúde é o tema de pesquisa do candidato4. Sua definição, 

alcance e relevância para a saúde são discutidos nesse trabalho. A análise da 

                                                 
4 Considerando o trabalho desenvolvido pelo autor na Fiocruz, a CTI em saúde aqui analisada volta-se 
em grande parte à indústria alopática, não sendo objeto do presente estudo outras formas de 
cooperação, mais afeitas à noção de integralidade em saúde, e que consideram, por exemplo, 
conhecimentos tradicionais.  
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cooperação técnica em saúde, a partir da experiência da Fiocruz em Moçambique, é 

o objeto de discussão dessa dissertação, que permitirá a avaliação inicial da proposta 

brasileira e, sob um olhar pós-nacionalista, o encaminhamento de sugestões para um 

melhor aproveitamento da cooperação técnica brasileira.  

Discorre-se acerca da estratégia de “cooperação estruturante em saúde”, 

formulada pelos condutores da política nacional de C&T em Saúde, segundo a qual a 

cooperação técnica em saúde deve basear-se em instituições estruturantes dos 

sistemas de saúde e na formação de recursos humanos. Discutem-se os benefícios, 

alguns resultados, os desafios e as perspectivas da estratégia da cooperação Sul-Sul 

estruturante em saúde e da cooperação Fiocruz-Ministério da Saúde de Moçambique 

(Misau), que cobre toda a cadeia de C&T em saúde, da pesquisa básica à produção, 

passando pelo ensino.  

Acredita-se servir a parceria Brasil-Moçambique de objeto de reflexão acerca 

da política brasileira de cooperação em C&T em saúde, enquanto instrumento 

relevante para os sistemas nacionais de saúde e para o fortalecimento da governança 

global da saúde. Amparada pelo Acordo Geral de Cooperação, de 1981, ela foi 

fortalecida a partir de 2007, com a assinatura de termo de cooperação entre a Fiocruz 

e o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique (INS). Desde então, estabeleceu-se 

um escritório da Fundação na capital do país, uma fábrica de antirretrovirais e de 

medicamentos genéricos, além de diversos projetos de pesquisa e ensino conjuntos, 

que contribuíram para a melhoria dos sistemas de saúde de ambos os países. 

Enquanto analista de cooperação internacional da Fiocruz, interessa especialmente 

ao autor analisar a participação da instituição na condução da CTI em saúde. 

O objetivo geral do presente estudo é, pois, contribuir para o aperfeiçoamento 

da CTI e para a política global da saúde, através da revisão bibliográfica do tema e da 

análise do caso Fiocruz-Moçambique. Ao final da dissertação, projetam-se 

alternativas e perspectivas para o fortalecimento da cooperação técnica e da 

governança em saúde. 

Outros objetivos são também buscados, específicos. Discutir a globalização e 

seus efeitos sobre as políticas nacionais e, principalmente, sobre as políticas de 

saúde, é um deles. Nesse contexto, analisar os conceitos de saúde global e sua 
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implicação sobre as RI, que ensejaram o conceito de diplomacia da saúde, é outro. 

Essa temática relativa à globalização e seus efeitos sobre a governança em matéria 

de saúde é discutida na primeira parte do estudo. 

Na segunda parte do trabalho, volta-se o estudo especificamente para o 

instituto da CTI. Alguns dos objetivos pretendidos na análise do tema são a 

contextualização da cooperação técnica para as políticas de saúde na atualidade e a 

reflexão sobre sua relação com o tema da governança, enquanto estratégia pós-

nacional. 

A terceira e última parte da dissertação volta-se para o estudo de caso. Alguns 

dos objetivos buscados na análise das relações Brasil-África em saúde e Fiocruz-

Misau são a análise do papel da Fiocruz na cooperação técnica em saúde e dessa 

relação para a avaliação da política brasileira de cooperação. Além disso, a análise 

dos entraves ao maior aprofundamento dessa parceria é objetivo específico dessa 

parte do estudo, para, a partir deles, propor-se um mapa do caminho para a 

cooperação técnica em saúde. 

O estudo tem por metodologia a análise documental, apoiada em revisão da 

literatura e a pesquisa qualitativa, que lançou mão de entrevistas, conduzidas por meio 

de questionários semiestruturados, com informantes qualificados. 

No primeiro capítulo, parte-se da contextualização genérica da globalização 

para, no último capítulo, investigar-se a relação Brasil-Moçambique, dando-se a 

pesquisa no sentido macro micro, todo-parte. Assim, na primeira parte, contextualiza-

se a sociedade internacional contemporânea e a relevância do fenômeno da 

globalização para as RI, para o Direito e para os Estados nacionais. Em seguida, 

analisa-se o tema saúde nesse contexto de globalização e de enfraquecimento 

relativo da capacidade dos Estados de gerirem com eficácia as políticas de saúde, 

discorrendo-se, também, sobre a noção de saúde global e de diplomacia da saúde. 

Na segunda parte do trabalho, traz-se a análise da cooperação internacional, 

focando-se o estudo na modalidade CTI, discorrendo-se acerca da evolução do 

instituto e de sua relevância para a saúde. Coloca-se em discussão a cooperação 

como um direito do homem e um dever dos Estados, demonstrando o caráter político 
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do instituto. Por último, discorre-se acerca da política brasileira de cooperação técnica 

em saúde, discutindo-se a estratégia contemporânea de cooperação Sul-Sul 

estruturante em saúde, seu conceito, características e prioridades. 

Na terceira e última parte do trabalho, passa-se ao estudo de caso. Opta-se 

pela análise da cooperação Fiocruz-Misau, tendo em vista a pungência da cooperação 

com aquele país e as características peculiares da cooperação com ele estabelecida. 

Traça-se um breve relato da história de Moçambique e contextualiza-se o país e o 

continente africano no século XXI. Passa-se, em seguida, à análise das relações 

históricas do Brasil com aquele país africano e ressalta-se o vertiginoso avanço 

recente da cooperação com ele. Partindo-se dos principais projetos da Fiocruz em 

Moçambique, discutem-se os avanços e avaliam-se os gargalos. 

Na conclusão do estudo, dão-se perspectivas e sugestões para a efetividade 

da CTI em saúde, por meio da reflexão acerca dos problemas enfrentados pela 

Fiocruz em Moçambique. Sugere-se uma perspectiva pós-nacionalista na abordagem 

das soluções para a efetividade da cooperação técnica, identificando-a como 

estratégia de governança global. 

A primeira parte do estudo foi resultado, basicamente, da análise da bibliografia 

sobre nacionalidade, pós-nacionalidade, globalização e construção da cidadania 

global. A segunda parte adveio tanto de levantamento bibliográfico sobre CTI em 

saúde quanto da análise de documentos oficiais brasileiros e institucionais da Fiocruz, 

considerando-se, ainda, alguns relatórios dos principais agentes brasileiros de 

cooperação técnica. Por fim, a terceira e última parte resultou da análise documental 

e de relatórios e de entrevista pessoal de gestores da cooperação técnica em 

Moçambique.  

Considerando-se a interdisciplinaridade da abordagem, foram consideradas 

bibliografias relacionadas a diferentes campos de saberes das ciências sociais, 

principalmente das áreas de RI, política externa, Direito, ciências sociais e 

administração pública. Cada parte do trabalho tendeu mais para um ou mais desses 

saberes, o que implicou inclusive na distinção metodológica e nos procedimentos de 

pesquisa em cada uma delas. 
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Na primeira parte, na qual reflete-se sobre os efeitos da globalização sobre a 

governança, alicerça-se a discussão, principalmente, nos pensamentos de Anthony 

Giddens, presente em obras como “Consequências da modernidade”5 e “Mundo em 

descontrole” 6, e de Jürgen Habermas, especialmente as obras “A constelação pós-

nacional” 7  e “A inclusão do outro” 8 . Para esses autores, o aprofundamento do 

fenômeno da globalização, nas últimas décadas, desestruturou o sistema sociopolítico 

mundial moderno, erguido, a partir do século XVII, principalmente, quando se formou 

a sociedade internacional de Estados soberanos; e consolidado no século XVIII, com 

a era revolucionária9 e a formação dos nacionalismos10, do que resultaram os Estados 

nacionais modernos. 

Trazendo a discussão para a área da saúde, ainda na primeira parte, recorre-

se a estudiosos da área da saúde global, como Santiago Alcazár, “The Copernican 

shift in global health”11; Theodore Brown, Marcos Cueto e Elizabeth Fee, “The World 

Health Organization and the transition from international to global public health”12; e 

Ilona Kickbusch e Chantal Berger, “Global Health Diplomacy” 13 . Eles discutem a 

governança em saúde na era global e suas implicações políticas, das quais resultaram 

a noção de diplomacia da saúde, analisada. 

Na segunda parte, para o estudo evolutivo da cooperação internacional e sua 

modalidade técnica, são apresentadas obras de estudiosos da política externa 

brasileira, como Amado Luiz Cervo, “Socializando o desenvolvimento: uma história da 

                                                 
5 GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.  

6                . Mundo em descontrole. 3. ed. São Paulo: Record, 2003. 

7 HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 

8                . A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 

9 HOBSBAWM, E. A era das revoluções. 25. ed. Rio de Janeiro: Paz e Guerra, 2009. 

10                . Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1990. 

11 ALCAZAR, S. The Copernican Shift in Global health. The graduate institute, Geneva. Global Health 
Programme. Working Paper. n. 3, 2008. 

12  BROWN, T. M.; CUETO, M.; FEE, E. The World Health Organization and the transition from 
international to global public health. American Journal of Public Health, v. 96, n. 1, p. 62-72, Jan. 2006. 

13 KICKBUSCH, I.; BERGER, C. Global Health Diplomacy. RECIIS. Rio de Janeiro, v.4, nº.1, p.18-22, 
mar. 2010. 
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cooperação técnica internacional do Brasil”14; e Wladimir Valler Filho, “O Brasil e a 

crise haitiana: a cooperação técnica como instrumento de solidariedade”15. Esses 

autores abordam a evolução internacional da cooperação técnica e a política externa 

brasileira ao longo dessa evolução. 

Em seguida, para a abordagem da cooperação técnica em saúde atual, a 

fundamentação teórica alicerça-se principalmente em referências da política global e 

brasileira de cooperação técnica atual em saúde, como Devid Sridhar, “Seven 

challenges in international development assitance for health and ways forward”16; e 

Célia Almeida et. al., “A concepção brasileira de cooperação Sul-Sul estruturante em 

Saúde”17. Esses autores formulam, sob um viés liberal-institucionalista, a base teórica 

sobre a qual se assenta a atual política brasileira de cooperação técnica em saúde, 

sendo ela referência fundamental na pesquisa, justificando a escolha do caso concreto 

analisado em seguida, na terceira e última parte do trabalho. 

A última parte do trabalho trata da África e da cooperação técnica em saúde 

Brasil-Moçambique. Para contextualização daquele país na África, da África na 

política global contemporânea e das relações Brasil-Moçambique, utiliza-se como 

marco teórico principal as obras de José Flavio Sombra Saraiva, “A África no século 

XXI: um ensaio acadêmico”18 e “Moçambique em retrato 3X4: uma pequena brecha 

para a política africana do Brasil”19; e de Amanda Rossi, “Moçambique, o Brasil é aqui: 

uma investigação sobre os negócios brasileiros na África”20. Eles traçam a evolução 

sociopolítica africana e de Moçambique nas últimas décadas e a política externa 

                                                 
14 CERVO, A. L. Socializando o desenvolvimento: uma história da cooperação técnica internacional do 
Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 37, p. 37-63, 1994. 

15  VALLER FILHO, W. O Brasil e a Crise Haitiana: a cooperação técnica como instrumento de 
solidariedade e de ação diplomática. Brasília: Funag, 2007.  

16 SRIDHAR, D. Seven challenges in international development assistance for health and ways forward. 
Journal of law, medicine & ethics, v. 38, p. 459-469, mar. 2010. 

17 ALMEIDA, C.; CAMPOS, R.P.; BUSS, P.; FERREIRA, J.R.; FONSECA, L.E. A concepção brasileira 
de “cooperação Sul-Sul estruturante em saúde”. RECIIS, v. 4, n.1, p.25-35, mar. 2010. 

18 SARAIVA, J. F. S. A África no século XXI: um ensaio acadêmico. Brasília: Funag, 2015. 

19 SARAIVA, J. F. S.  Moçambique em retrato 3x4: Uma pequena brecha para a política africana do 
Brasil. IBPI: II Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional, Brasília, 2007. 

20 ROSSI, A. Moçambique, o Brasil é aqui: uma investigação sobre os negócios brasileiros na África. 
Rio de Janeiro:  Record, 2015. 
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brasileira de participação naquele país. 

Finalmente, os capítulos finais são o estudo do caso Fiocruz-Misau, em 

especial os projetos da fábrica de medicamentos e do escritório regional da Fiocruz 

naquele país. Considerando a dimensão, a durabilidade e o valor desses projetos, 

entendeu-se serem paradigmáticos da política brasileira contemporânea em saúde e 

da cooperação técnica em saúde. A reflexão sobre as dificuldades na governança 

desses projetos, e as conclusões sobre as perspectivas dessa cooperação para os 

desafios políticos contemporâneos na área da saúde têm como marco teórico 

documentos oficiais da chancelaria brasileira e da Fiocruz21, além dos relatórios das 

principais instituições políticas brasileiras e internacionais gestoras de cooperação 

técnica em saúde, como a Agência Brasileira de Cooperação (ABC)22, do Ministério 

das Relações Exteriores (MRE), a OMS23 e sua agência interamericana, a OPAS24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 FIOCRUZ. Relatório de Atividades 2011. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br/media/relatorio_presidenciarev.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015. 

22 ABC. Agência Brasileira de Cooperação. Cooperação técnica brasileira em saúde. Via ABC: Boletim 
eletrônico da Agência Brasileira de Cooperação, mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.abc.gov.br/documentos/viaABC-baixa.pdf>. Acesso em:  10 jul. 2014. 

23  OMS. Duodécimo Programa Geral de Trabalho 2014-2019. Genebra: Organização Mundial da 
Saúde, 2013. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/handle/10665/166993>. Acesso em: 14 jun. 2015.   

24 OPAS. Avaliação do Programa de Cooperação Internacional em Saúde: Intercâmbio de experiências, 
conhecimentos e tecnologias entre instituições do campo da saúde pública no Brasil e nos países 
integrantes da OPAS/OMS. Brasília, 2015. 



 17 

1 POS-NACIONALIDADE E SAÚDE  

 

1.1 Globalização e enfraquecimento dos Estados nacionais 

O sistema internacional de Estados-nação soberanos, inicialmente formulado 

no século XVII com o acordo de Vestefália25, mas que, no século XIX adquiriu o 

contorno nacionalista, segundo o qual a todo Estado deveria corresponder uma nação, 

e toda nação teria direito a um Estado que lhe delimitasse e protegesse, vem sofrendo 

relativa perda de importância desde as últimas décadas do século XX26. 

Isso se deve, principalmente, ao aprofundamento do fenômeno da 

globalização nas últimas décadas, que fortaleceu a interconectividade econômica, 

financeira, e cultural entre as nações, determinando uma ordem mundial cada vez 

menos gerida pelos mecanismos políticos tradicionais de poder estatal. 

Wallerstein defende que a emergência da economia capitalista mundial trouxe 

em seu bojo o adensamento das conexões interestatais, por ter ela natureza global, 

independentemente da política internacional: "O capitalismo foi desde o começo um 

assunto da economia mundial e não dos estados-nação. O capital nunca cedeu às 

suas aspirações de ser determinado por limites nacionais"27. 

Giddens esclarece ser o Estado-nação uma das marcas da era moderna, 

ressaltando-o como uma das quatro dimensões da globalização 28 . As outras 

dimensões são a economia capitalista, a ordem militar mundial e o desenvolvimento 

industrial, e, embora não os coloque como dimensões da globalização, atribui ao 

                                                 
25 A denominada ˜Paz de Vestefália”, de 1648, foi o acordo que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos na 
Europa e estabeleceu, segundo a doutrina de RI, o sistema internacional de Estados soberanos. Para 
um estudo aprofundado sobre o tema, vide: MORGENTHAU, H. Politic among Nations. New York: 
McGraw Hill, 1985. 

26  Hobsbawm analisa o surgimento, o desenvolvimento, e a relativa perda de legitimidade dos 
nacionalismos. HOBSBAWM, E. Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

27 WALLERSTEIN, I. The Modern World System. New York: Academic, 1974, p. 19. 

28 O autor define globalização como “o adensamento, em todo o mundo, das relações que têm por 
consequência efeitos recíprocos desencadeados por acontecimentos tanto locais quanto muito 
distantes”. GIDDENS, 1991, op.  cit., p. 60. 
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desenvolvimento mundial das comunicações e à consequente globalização cultural, 

relevantes aspectos do fenômeno. Explica que a economia capitalista mundial 

depende da soberania estatal e do monopólio da força para seu regular 

funcionamento, não podendo ser o Estado-nação desconsiderado a priori. 

Desde suas origens, o capitalismo é internacional em escopo. Uma 
sociedade capitalista é uma “sociedade” somente porque é um estado-
nação. As características do estado-nação devem ser em grande parte 
explicadas e analisadas separadamente da discussão da natureza do 
capitalismo ou do industrialismo. O sistema administrativo do estado 
capitalista, e dos estados modernos em geral, tem que ser 
interpretado em termos do controle coordenado que ele consegue 
sobre arenas territoriais delimitadas. Como foi mencionado antes, 
nenhum dos estados pré-modernos foi capaz de se aproximar do nível 
de coordenação administrativa desenvolvido no estado-nação.29 

 

Com efeito, a dialética da modernidade opera economicamente, cada vez 

mais, em escala mundial; mas, em termos políticos, ainda muito nacionalmente.  A 

soberania constituiu elemento indissociável da era moderna, a qual teve, desde o 

início, um componente econômico globalizante, e essa aparente contradição iria 

agravar-se profundamente no século XX. 

No pós-Segunda Guerra Mundial, ante a necessidade de se evitar novo 

conflito bélico, iniciou-se um processo de adensamento das relações internacionais, 

inclusive com o aperfeiçoamento da cadeira de RI30 nas universidades e de novas 

escolas de investigação dessa área de conhecimento, tendo a criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU) seu marco fundamental31.  

O contexto econômico dos anos de 1950 e 1960 estabeleceram condições 

adequadas para a convergência entre a expansão global do capitalismo e o controle 

                                                 
29 Ibid., p. 54. 

30 A cadeira de RI é anterior à II GM. Em 1919, surge a cadeira de RI como cadeira Woodrow Wilson, 
na Universidade Aberystwyth e depois, nos anos 1920, surge na London School. Em 1927, em 
Genebra, surge uma Universidade dedicada aos Estudos da RI. Nos EEUU, a disciplina surge na 
Universidade de Chicago, em 1928. 

31 A ONU alicerça-se nos princípios da soberania, da autodeterminação dos povos e da não intervenção 
em assuntos domésticos, com influências do liberalismo e do realismo, representados, 
respectivamente, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. É, pois, uma congregação de 
Estados nacionais, sem pretensões supra ou pós-nacionais.  



 19 

político-administrativo dos estados32 , que estimularam políticas socialdemocratas, 

notadamente nos países europeus, com seus Estados de bem-estar social. O 

crescimento econômico do período foi acompanhado de uma melhoria no padrão de 

vida de muitos Estados nacionais, em parte graças às políticas econômicas voltadas 

para a demanda, de cunho keynesianas33. 

Paralelamente, o avanço mundial do capitalismo industrial e financeiro e das 

tecnologias, principalmente das telecomunicações, aproximaram os povos e nações, 

conformando novos paradigmas culturais e comportamentais, progressivamente 

compartilhados por nacionais de países de todas as regiões do planeta. 

A partir principalmente dos anos 70 do século XX, as contradições entre o 

fenômeno global e o sistema político nacional acentuaram-se. A crise econômica 

mundial no período 34 , a reestruturação da divisão internacional do trabalho e o 

progresso técnico-científico acentuaram a competitividade entre os países, regidos 

cada vez mais pelas regras do mercado econômico e financeiro mundial.   

Não é desarrazoado identificar na globalização a origem das profundas 

transformações por que vêm passando a sociedade mundial e os estados nacionais. 

Ela responde pelo desmonte dos padrões de vida de grande parte da população 

mundial, pela ascensão de nacionalismos e derrocada de outros, pelo vigor de 

conglomerados econômicos e financeiros e de organizações não governamentais e 

pela existência de redes as mais diversas, que aproximam pessoas e 

comportamentos.  

A instantaneidade da comunicação entre pessoas distantes fisicamente, 

graças à rede mundial de computadores, aos satélites e à comunicação celular, tem 

contribuído para a instituição de uma sociedade globalizada, crescentemente alienada 

dos padrões tradicionais de sua nação e obediente aos padrões culturais 

                                                 
32  O período ficou conhecido como ˜Era de Ouro” do capitalismo. HOBSBAWN, E. J. A era dos 
Extremos. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2009. 

33 John Maynard Keynes foi um economista britânico que formulou teorias econômicas de crescimento 
puxado pelo incentivo à demanda, em tempos de crise e de subaproveitamento dos fatores produtivos, 
principalmente por meio de gastos e investimentos públicos. KEYNES, J. M. Teoria geral do emprego, 
dos juros e da moeda. São Paulo: Atlas,1982. 

34 A primeira crise do petróleo, no ano de 1973, ficou marcada como símbolo de um período inicial de 
crise do capitalismo mundial. 
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estabelecidos pela propaganda e pelo marketing de grandes redes de vestuário, 

alimentos e bens de consumo em geral. Para ela, a mídia exerce uma influência 

superior às tradições inventadas35, como observado por Giddens: 

À medida que ganham força, as mudanças que descrevi neste 
capítulo estão criando algo que nunca existiu antes, uma sociedade 
cosmopolita global. Somos a primeira geração a viver nessa 
sociedade, cujos contornos até agora só podemos perceber 
indistintamente. Ela está sacudindo nosso modo de vida atual, não 
importa o que sejamos. Não se trata – pelo menos no momento – de 
uma ordem global conduzida por uma vontade humana coletiva. Ao 
contrário, ela está emergindo de uma maneira anárquica, fortuita, 
trazida por uma mistura de influências.36 

   Os problemas também adquiriram contornos mais amplos que os territórios 

dos Estados. Saúde, segurança, meio ambiente, comércio e finanças são exemplos 

de questões que afetam de pequenas localidades a diferentes continentes, 

demandando soluções igualmente flexíveis. Enfermidades que afetam regiões inteiras 

do planeta e desequilíbrios socioambientais são aspectos perversos desse processo, 

que potencializou os problemas sociais e a destruição ambiental37. 

Com efeito, os Estados nacionais e seus governos têm-se tornado 

impotentes para lidar com as questões de interesse de seus cidadãos. E as políticas 

econômicas nacionais vêm perdendo eficácia, face a um mercado crescentemente 

global, com enorme fluidez e mobilidade financeira e de fatores produtivos. O próprio 

aparelho estatal tornou-se uma desvantagem competitiva, considerando seus gastos, 

ante um sistema econômico exigente por redução incessante de custos e eficiência 

competitiva alheia às peculiaridades da administração pública. No limite, não resta 

                                                 
35 Hobsbawm analisa a relevância das tradições para a Modernidade, baseada em estados nacionais. 
HOBSBAWM, A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 2002. 

36 GIDDENS, 2003, op. cit., p.28. 

37 As consequências deletérias do desenvolvimento da razão e do progresso levou muitos pensadores 
a defenderem a derrocada do projeto civilizatório advindo da modernidade: “E dentre as perspectivas 
vislumbradas hoje, destacam-se principalmente duas interpretações do momento pelo qual passa a 
humanidade: a primeira, denominá-la-emos pós-moderna; a segunda, designá-la-emos de 
neomoderna crítica”. HANSEN, G. L. Faticidade e validade da desobediência civil no estado 
democrático de direito. Rio de Janeiro: Revista da UFF, 2003, p. 106. 
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alternativa aos governos, senão reduzir o peso do aparato estatal, em detrimento de 

garantias trabalhistas e de seguridade social.38 

 

1.2 Pós-nacionalismo e governança global 

Organizações internacionais vêm flexibilizando a soberania estatal e 

operando políticas multiníveis, relativizando incluso a diplomacia clássica, que tem 

que se compatibilizar com políticas setoriais, como de saúde, cultural ou de comércio, 

e nas quais estão envolvidos atores outros que os governos. 

Não se deve pensar, entretanto, que o sistema internacional de estados 

esteja superado. Os governos permanecem responsáveis pela defesa e 

administração dos territórios, pela utilização da força e administração da justiça em 

todos os países.39 Ao aprofundamento das conexões globais não correspondeu, pois, 

a superação do sistema internacional moderno, inexistindo, ainda hoje, mecanismos 

políticos hierárquica ou funcionalmente superiores àqueles instituídos pelos Estados. 

O que ocorre no âmbito governamental é, acima de tudo, fortalecimento da 

cooperação institucional e do Direito Internacional (DI). 

Mas é notório que novos atores participam hoje da ordem internacional, 

merecendo destaque a sociedade civil. Importante ressaltar que a democracia tem 

sido fortalecida nesse processo, seja porque tem sido o regime de governo que mais 

cresce no mundo, seja, principalmente, por ser o que mais se coaduna com uma 

ordem política cosmopolita40. Graças a ela, a sociedade civil manifesta-se e influencia 

o jogo diplomático, pressionando os estados e exigindo voz. “O Direito Internacional 

                                                 
38  A crise previdenciária afeta hoje quase a totalidade dos estados nacionais, os quais tem 
progressivamente reduzido seus âmbitos de proteção social. 

39 Para a RI, os Estados mantêm-se como os principais atores, mas reconhece-se a participação 
crescente de outras instituições no tabuleiro diplomático, como as organizações internacionais, 
governamentais e não governamentais, as corporações transnacionais, e todo o complexo de normas 
e costumes do Direito Internacional Público. Para uma análise aprofundada desse processo, vide: 
KEOHANE, R. O., After Hegemony. Nova Jérsei: Princeton University Press, 1984.  

40 É verdade que Kant propusera, no século XIX, uma federação pós-nacional a partir da crença na 
razão universal e democraticamente estruturada, mas, invés disso, a humanidade assistiu a duas 
guerras mundiais. Ainda assim,  a globalização e a universalização da democracia são realidades muito 
provavelmente irreversíveis. KANT, I. À paz perpétua. São Paulo: L&PM, 2008. 
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passa por uma dupla circunstância: é atingida por regulamentos (nem sempre 

jurídicos) alheios ao seu âmbito de atuação e, ao mesmo tempo, passa a ter que 

interagir com eles e tentar (quando possível) regulamentá-los. Trata-se de 

consequência do fenômeno conhecido como globalização”41.  

Mazzuoli 42  identifica oito momentos distintos na evolução do Direito 

Internacional Público (DIP), que marcam a evolução da disciplina e refletem todo o 

processo nesse artigo analisado: 1) universalização, quando deixou de ser apenas 

europeu; 2) regionalização, no seio dos blocos econômicos; 3) institucionalização, 

sendo incorporado às organizações internacionais, principalmente à ONU; 4) 

funcionalização, quando adquire funções outras que as relações externas dos 

Estados, e a abranger outras matérias, como saúde, trabalho, ambiente, etc.; 5) 

humanização, quando surge o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH); 6) 

objetivação, superando-se o dogma voluntarista como fundamento do DIP; 7) 

codificação, conforme determinado no art. 13, § 1º, da Carta da ONU; e, finalmente, 

8) jurisdicionalização, consequência lógica das demais.  

A partir da formação de uma cidadania cosmopolita pode-se aperfeiçoar os 

mecanismos de governança global. Certamente, isso depende da formação de uma 

cultura cívica cosmopolita, com base na legitimidade e na confiança, e fortalecimento 

do DI, principalmente dos direitos humanos, convertendo-se progressivamente a 

sociedade internacional em uma comunidade global. Só assim os governos poderão 

assumir compromissos cooperativos onerosos domesticamente.  

É certo que acordos internacionais e regulamentos que reajam contra 
tais processos de externalização não podem ser esperados da parte 
dos governos, na medida em que esses são vistos – nas suas arenas 
nacionais, em que eles têm de lutar pela simpatia e pela reeleição – 
como atores independentes em ação. Os Estados singulares deveriam 
vincular-se – de um modo visível para a política interna – a 
procedimentos cooperativos obrigatórios de uma sociedade de 
Estados comprometida com o cosmopolitismo. A questão decisiva é, 
portanto, se pode surgir uma consciência da obrigatoriedade da 
solidariedade cosmopolita nas sociedades civis e nas esferas públicas 
políticas dos regimes geograficamente amplos que estão se 
desenvolvendo. Apenas sob a pressão de uma modificação da 

                                                 
41 MAZZUOLI, V. D. O. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 
2007, P.42. 

42 Ibid., p. 56 et seq. 
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consciência dos cidadãos, efetiva em termos da política interna, a 
autocompreensão dos atores capazes de atuar globalmente também 
poderá se modificar no sentido de eles se comprometerem cada vez 
mais como membros do quadro de uma comunidade internacional e 
que, portanto, se encontram tanto submetidos a uma cooperação 
incontornável, como também, consequentemente, ao respeito 
recíproco dos interesses. Tal mudança de perspectiva – das “relações 
internacionais” para uma política interna mundial (weltinnenpolitik) – 
não pode ser esperada das elites governantes se a população mesma 
não realizar de modo convicto tal mudança de consciência a partir de 
seus próprios interesses.43 

A preocupação ambiental tem sido responsável por demonstrar mais 

incisivamente a insuficiência do sistema internacional de estados soberanos para lidar 

com os desafios contemporâneos. Mais do que isso, ela tem conduzido os Estados e 

a sociedade civil a repensarem o próprio modelo societário moderno e o padrão de 

consumo vigente. Desde a Rio 9244, a sociedade internacional pressiona os governos 

nacionais por acordos políticos vinculantes e pela democratização dos mecanismos 

globais de governança.  

Na última Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 21), 

os 195 países partes da Convenção-Quadro das Nações sobre Mudanças do Clima 

(UNFCCC) aprovaram o Acordo do Paris45, que estabelece metas ambiciosas para a 

redução do aquecimento global, em um dos mais amplos e coordenados acordos já 

estabelecidos em âmbito global. Ele sinaliza claramente nesse sentido, 

representando, por isso mesmo, um marco rumo à governança global da 

sustentabilidade. 

Temas de menor teor geopolítico46 podem ser o ponto de partida. Parece 

utópico no presente esperar-se acordos que vão de encontro ao interesse nacional 

em temas como segurança, ou mesmo comércio, mas em áreas como saúde47 e meio 

                                                 
43 HABERMAS, 2001, op. cit., p.73. 

44 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada na 
cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992, da qual resultaram cinco documentos políticos importantes, 
mas de baixa vinculação jurisdicional.  

45 ONU. Acordo de Paris, de 12 dez. 2015. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas, 2015. 
Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016. 

46 “Soft power”, na terminologia da RI. 

47  Democratizar a CTI em saúde apresenta-se, nesse sentido, como exemplo de estratégia 
interessante. Refere-se à permuta de conhecimentos e experiência entre países, como a transferência 
de conhecimentos e tecnologias, e tem promovido o desenvolvimento e estimulado a solidariedade. Ela 
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ambiente vislumbram-se novas perspectivas. Eles vêm assumindo a dianteira de um 

processo político pós-nacional ou até pós-moderno. 

Ao que se refere comumente a pós-modernidade? Afora o sentido 
geral de se estar vivendo um período de nítida disparidade do 
passado, o termo com frequência tem um ou mais dos seguintes 
significados: descobrimos que nada pode ser conhecido com alguma 
certeza, desde que todos os "fundamentos" preexistentes da 
epistemologia se revelaram sem credibilidade; que a "história" é 
destituída de teleologia, consequentemente nenhuma versão de 
"progresso" pode ser plausivelmente defendida; e que uma nova 
agenda social e política surgiu com a crescente proeminência de 
preocupações ecológicas e talvez de novos movimentos sociais em 
geral. Dificilmente alguém hoje em dia parece identificar a pós-
modernidade com o que ela tão amplamente já chegou a significar — 
a substituição do capitalismo pelo socialismo.48  

Podemos esperar mudanças graduais no futuro próximo. A globalização é 

uma realidade cada vez mais profunda, e já se fala em uma sociedade global. Ela 

ganhará mais espaço, proporcionalmente aos governos, com bandeiras e agendas 

próprias. Como ela se manifestará politicamente, ainda é incerto, mas não se deve 

crer que haverá um Estado mundial ou que os Estados deixem de existir. O processo 

de governança global é gradual e dialético, ocupando espaços relativos no sistema 

político e reduzindo pouco a pouco o papel dos Estados, os quais vão sendo restritos 

a cada vez menos funções, apenas às essenciais e estratégicas: 

De nosso ponto de vista, entretanto, ainda não existe uma teoria 
unificada do conflito internacional e das lutas nacionais. E não existe, 
dentro do sistema mundial, nenhum “ator” ou “sujeito histórico” 
unitário, com o “destino manifesto” de salvar ou melhorar a 
humanidade. Nada disso, entretanto, desautoriza a necessidade e a 
possibilidade de revoluções nacionais e de uma luta permanente dos 
Estados mais fracos, dos partidos políticos e dos movimentos sociais 
por justiça, paz e democratização das decisões globais. Mas esses 
movimentos não podem desconhecer o mundo real; pelo contrário, 
devem atuar a partir de seu conhecimento objetivo e de sua crítica 
rigorosa.49 

                                                 
é realizada por instituições públicas e privadas de estados distintos, mas normalmente só é reconhecida 
oficialmente, quando realizada ou chancelada diretamente pelo órgão nacional responsável ou no 
âmbito de instituições internacionais, de seus programas ou agências, como o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ou a Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo. 
Para um estudo sobre o tema, Vide: VALLER FILHO, op.cit. 

48 GIDDENS, 1991, op. cit., p.45. 

49 FIORI, J. L. O poder global e a nova geopolítica das nações. São Paulo: Crítica y Emancipación, 
2009, p. 178. 
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Mas as utopias movem gerações, e, cientes da deterioração das condições 

de vida e de trabalho, face a uma demanda cada vez mais urgente de mudanças 

civilizatórias profundas, não haveria razões para pessimismo. Possivelmente, a via da 

democratização das diferentes instâncias políticas seja a estratégia adotada em maior 

escala nos próximos anos. Puxada pela sociedade civil, principalmente, com o 

fortalecimento do Direito Internacional e dos direitos humanos, pode-se avançar para 

uma governança política global descentralizada e democrática. 

 

1.3 Saúde Global: evolução conceitual 

Figura 1: Logomarca da OMS 

 

Fonte: Endereço eletrônico da OMS. Disponível em: <http://www.paho.org>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

Não é recente a percepção de que a saúde tem implicações que vão muito 

além das fronteiras nacionais. O tratamento conceitual da matéria, contudo, sofreu 
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mudanças profundas no século XX, e a interface da saúde com o Direito das Gentes50 

e com as RI tem evoluído bastante nos últimos anos. 

No século XIX, utilizava-se a terminologia Saúde Internacional51 para referir-

se a problemas de saúde capazes de afetar a relação entre dois ou mais Estados, 

como doenças e epidemias aptas a transpassar o território nacional e condicionar as 

relações comerciais, principalmente, e políticas. 

In public Health, the shift from national to global governance began 
in the mid-19th century, when international health diplomacy 
emerged because of concern about infectious diseases. During the 
next 100 years, this facet of diplomacy expanded as states, 
international organizations, and non-state actors tackled global 
threats to public health through international law and institutions.52 

Data de 1851 a 1ª Conferência Sanitária Internacional, quando diversos 

Estados europeus se reuniram para discutir formas de cooperação em febre amarela, 

peste bubônica e, principalmente, a cólera, que se alastrou pela Europa em meados 

do século XIX.  Sucederam diversas conferências internacionais sobre o controle de 

doenças infecciosas. 

Para as RI, o problema afeto à Saúde Internacional centra-se na identificação 

das consequências, para as condições de vida das pessoas, das interações entre os 

Estados. Além do controle de doenças, portanto, segurança ocupacional, tráfico 

                                                 
50 Termo de origem francesa (Droit de Gens), é, ainda hoje, por muitos, utilizado como sinônimo de 
Direito Internacional Público, termo mais recente. MAZZUOLI, 2007, op. cit. 

51  Anne-Emanuelle Birn ensina que a história da saúde internacional começa em 1851, com a 
realização, em Paris, da I Conferência Sanitária Internacional, mas demorou-se mais de meia década 
para a criação do Escritório Internacional de Higiene Pública, em 1902, que era objetivo da Conferência. 
Vide: BIRN. A.E. Philantrocapitalism, past and present: The Rockefeller Foundation, the Gates 
Foundation, and the setting(s) of the international / global health agenda. Hypothesis, v. 2, n. 1, 2014. 
Disponível em: <http://www.hypothesisjournal.com/?p=2503>. Acesso em: 07 fev. 2016. 

52Tradução: Na saúde pública, a mudança do nível nacional para a governança global começou em 
meados do século 19, quando a diplomacia da saúde internacional surgiu por causa da preocupação 
com as doenças infecciosas. Durante os próximos 100 anos, esta faceta da diplomacia expandiu, com 
Estados, organizações internacionais e atores não-estatais enfrentando ameaças globais para a saúde 
pública, através da legislação e das instituições internacionais. FIDLER, D. The globalization of public 
health: the first 100 years of international health diplomacy. Bulletin of the WHO, n. 1, 2001, p.842. 
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internacional de drogas e poluição do ar atmosférico, dentre outros temas, foram 

objetos de disputas internacionais e de regulação no período. 

Desde então, diversas normas internacionais em saúde internacional foram 

criadas, e quatro organizações Internacionais surgiram em um século, dentre elas a 

Repartição Sanitária Pan-Americana, em 1902, que mais tarde se tornaria a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); a Organização de Saúde da Liga das 

Nações, em 1920; e a Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, em 1948.  

In the first 100 years of international health diplomacy, global health 
governance across a range of public health issues was attempted by 
states, international health organizations, and non-state actors. An 
enormous body of international law on public health, now largely 
forgotten, was created. The following characteristics marked this 
period of global health governance: 1) a tendency for health risks to 
become global because of the growth in international commerce; 2) a 
need for states to cooperate through international law in order to 
confront global threats to health; 3) the involvement of 
nongovernmental organizations and multinational corporations; and 4) 
mixed results achieved by international legal regimes.53 

Para Célia Almeida 54 , a primeira metade do século XX correspondeu à 

institucionalização da saúde internacional, quando foram criadas as principais 

instituições responsáveis pela regulação da matéria, e que culminou com a instituição 

da Organização Mundial da Saúde55 (OMS), no pós-Segunda Guerra, a qual cumpriria 

papel preponderante em saúde internacional até a década de 1980, e que vem 

                                                 
53 Tradução: Nos primeiros 100 anos de diplomacia da saúde internacional, a governança global da 
saúde foi intentada, através de uma variedade de questões de saúde pública, pelos Estados, 
organizações internacionais de saúde e atores não-estatais Um enorme conjunto de leis internacionais 
sobre a saúde pública, agora em grande parte esquecido, foi criado. As seguintes características 
marcaram este período de governação da saúde global: 1) uma tendência para os riscos de saúde para 
se tornar global, devido ao crescimento do comércio internacional; 2) a necessidade de os Estados 
cooperarem através do direito internacional, a fim de enfrentar as ameaças globais para a saúde; 3) a 
participação de organizações não governamentais e corporações multinacionais; e 4) resultados mistos 
alcançado por regimes legais internacionais. Ibid., p. 846. 

54 ALMEIDA, C. Desarrollos conceptuales en salud global y diplomacia de la salud. ISAGS: Unasul, 
2012. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/isagsunasur/taller-salud-global-diplomacia-
apresentacion-programa>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

55  A institucionalização da OMS ocorre em um período de institucionalização do próprio Direito 
Internacional, quando o Ocidente rediscute a relação entre os Estados, como consequência da 
Segunda Guerra Mundial, mas a bipolaridade estabelecida entre Estados Unidos e União Soviética 
limitou a agenda internacional, tendo na segurança como o seu principal tema. 
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reassumindo protagonismo no século XXI, mas depende de uma agenda intensa de 

reformas. 

Os “anos dourados’’, na década de 1950, e a emergência do Estado de bem-

estar, nos anos de 1960, contribuíram para o incentivo e desenvolvimento das 

relações e do Direito Internacional em saúde. A emergência do Terceiro-Mundismo e 

do Movimento dos Não-Alinhados, ainda nos anos 60, resultou em novas abordagens 

do tema, que, desde então, vinculou-se em definitivo às discussões relacionadas ao 

desenvolvimento. 

A ordem internacional sofria, entretanto, nos anos cinquenta, suas 
primeiras críticas. Produziram-se reações ao sistema bipolar e à 
divisão do mundo em zonas de influência, que podem ser agrupadas 
em três conjuntos: a) a Europa Ocidental decidiu reforçar sua margem 
de autonomia econômica, integrando as unidades nacionais em um 
Mercado Comum; b) países atrasados da África, Ásia e Europa 
exigiram do sistema internacional condições mais favoráveis à 
promoção do desenvolvimento e repudiaram a divisão ideológica do 
mundo; c) a América Latina, sob a orientação da Comissão Econômica 
das Nações Unidas - CEPAL56, engajou-se na industrialização, via 
para o desenvolvimento.57 

O desenvolvimento seria alçado, na década de 1960, a tema prioritário da 

política externa dos países do terceiro-mundo, tendo o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) como arena. Questões relativas à saúde, meio 

ambiente e direitos humanos, dentre outras, foram, desde então, incorporadas à 

agenda de desenvolvimento, e os países subdesenvolvidos, como passaram a ser 

denominados, barganhavam recursos para o seu desenvolvimento, que tinha uma 

acepção muito economicista. 

No campo da saúde, a CTI assumiu protagonismo como propulsor do 

desenvolvimento. Para Cervo 58 , as melhores condições internacionais para o 

desenvolvimento do tema se deram entre os anos finais da década de 1960 e os 

                                                 
56 A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), escritório regional da ONU, existe até hoje 
e foi o principal fórum de formulação do pensamento latino-americano sobre desenvolvimento na 
segunda metade do século XX, tendo o argentino Raúl Prebsch e o brasileiro Celso Furtado como 
alguns de seus expoentes. Para um estudo aprofundado, vide:  PREBISCH, R. La Cooperación 
Internacional en la Latinoamérica. Santiago: Cepal, 1973. 

57 CERVO, A. L. Socializando o desenvolvimento: uma história da cooperação técnica internacional do 
Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 37,1994, p. 39. 

58 Ibid., passim. 
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iniciais da de 1980, quando teve sua fase declinante. O mesmo pensamento se tem 

acerca da OMS59, a qual perdeu significativamente sua relevância nos anos 80, e 

passou por grave crise político-financeira. 

Na transição para a modernidade, as populações globais estão 
trocando um conjunto de doenças por outro. Em muitos países, as 
melhores condições socioeconômicas que levaram a uma redução na 
prevalência de doenças infecciosas e reduções associadas à 
morbidade e à mortalidade levaram a um aumento enorme em 
doenças relacionadas ao estilo de vida, como obesidade, doença 
coronariana, hipertensão e diabetes. Na maioria dos países de média 
e baixa renda na Ásia, África e América Latina, as doenças 
transmissíveis, como pneumonia, doenças diarreicas, HIV/Aids, 
tuberculose e malária, e as doenças não transmissíveis, como as 
cardíacas, câncer e diabetes representam importantes desafios de 
saúde pública, conforme esses países continuam suas transições de 
desenvolvimento, demografia e epidemiologia. Em todas as partes do 
globo, ocorre uma transição de doenças de primeira geração, ou 
‘grupo1’, para doenças de segunda e terceira geração, como violência, 
uso de drogas e doenças mentais e psicossociais.60 

O colapso da União Soviética, contudo, representou um turning point na saúde 

internacional, a abertura da agenda internacional para novos temas, com a 

incorporação definitiva da agenda social nas relações exteriores. A “década kantiana” 

(1990), nos dizeres do ex-chanceler Celso Lafer, foi marcada por uma série de 

conferências61, as quais abriram espaço para temas como saúde, meio ambiente e 

direitos humanos, em detrimento da agenda de segurança, preponderante durante a 

Guerra Fria62. 

At the 13th International AIDS Conference, held in Durban in 2000, the 
Brazilian delegation took the bold step of presenting the outline of its 
program for AIDS control, in which prevention and care had an equal 
footing. It should be remembered that the issue of care using anti-
retroviral drugs was then severely criticized by some, with arguments 

                                                 
59  BROWN, T. M.; CUETO, M.; FEE, E. The World Health Organization and the transition from 
international to global public health. American Journal of Public Health, v. 96, n. 1, jan. 2006, p. 62-72. 

60 KHALIQ, A.; SMIGOL J., R. A. Saúde Global: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Amgh., 
2015, p. 4.  

61 A Conferencia do Rio de Janeiro sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio/92) foi a primeira de uma 
série, e marcou definitivamente a ampliação do tabuleiro diplomático, com a agenda da 
sustentabilidade. 

62 Exemplo disso é a correlação entre acesso a medicamentos e direitos humanos, por parte da 
diplomacia brasileira, que obteve, junto à Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Res. 2001/33, 
com o reconhecimento do acesso a medicamento como direito humano fundamental 
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that proved to be unsound to the point of not resisting the test of time. 
Today, none will defend the view that the HIV pandemic has to be acted 
on solely from the point of view of prevention, while ignoring the care 
aspect. At issue, at that time, was the use of generic versions of anti-
retroviral drugs produced in Brazil’s state-owned laboratories and the 
possibility of eventually using, if the case was presented, provisions in 
the TRIPS Agreement to issue a compulsory license. The Durban 
conference was really the first step in incorporating a health issue into 
the foreign policy agenda.63 

Para esse autor, o processo de socialização das RI em saúde representou 

uma verdadeira mudança de paradigma, ao que denominou “Revolução 

Copernicana”, pois, a partir de então, os temas tradicionais de RI, como segurança, 

comércio e investimentos, ficariam subordinados a questões de natureza social, como 

saúde, meio ambiente e direitos humanos. Atribuir-se-ia, desde então, às relações 

exteriores e ao DI, uma função social, e saúde e bem-estar ou qualidade de vida 

tornaram-se sinônimos. O desenvolvimento econômico cedeu espaço para o 

desenvolvimento social.  

 

1.4 Diplomacia da Saúde: agenda de política externa 

Com o aprofundamento do fenômeno da globalização, os conceitos de “Saúde 

Global” e de “Diplomacia da Saúde” são incorporados às RI em Saúde. Eles dão conta 

de aspectos como a diversidade de atores relacionados ao tema e a relevância política 

da saúde na era atual. 

                                                 
63 Tradução própria: Na 13ª Conferência Internacional sobre Aids, realizada em Durban, em 2000, a 
delegação brasileira tomou o passo corajoso de apresentar o esboço do seu programa de luta contra 
a AIDS, na qual prevenção e cuidados tinham pé de igualdade. Deve ser lembrado que a questão dos 
cuidados de uso de drogas antirretrovirais foi então duramente criticada por alguns, com argumentos 
que provaram ser doentio, a ponto de não resistir ao teste do tempo. Hoje, ninguém vai defender a ideia 
de que a pandemia do HIV tem de ser vista apenas do ponto de vista da prevenção, ignorando o 
aspecto cuidado. A causa, na época, foi o uso de versões genéricas de medicamentos antirretrovirais 
produzidos em laboratórios estatais do Brasil e a possibilidade de, eventualmente, usando, se o caso 
fosse apresentado, as disposições do Acordo TRIPS para emitir uma licença compulsória. A 
conferência de Durban foi realmente o primeiro passo para a incorporação de um problema de saúde 
na agenda de política externa. ALCAZAR, S. The Copernican Shift in Global Health. Geneva: Global 
Health Programme, n. 3, 2008, p.14. 
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Let us first define and differentiate some essential terms. “International 
health” was already a term of considerable currency in the late 19th 
and early 20th century, when it referred primarily to a focus on the 
control of epidemics across the boundaries between nations (i.e., 
“international”). “Intergovernmental” refers to the relationships between 
the governments of sovereign nations— in this case, with regard to the 
policies and practices of public health. “Global health,” in general, 
implies consideration of the health needs of the people of the whole 
planet above the concerns of particular nations. The term “global” is 
also associated with the growing importance of actors beyond 
governmental or intergovernmental organizations and agencies—for 
example, the media, internationally influential foundations, 
nongovernmental organizations, and transnational corporations. 
Logically, the terms “international,” “intergovernmental”, and “global” 
need not be mutually exclusive and in fact can be understood as 
complementary.64 

O espectro de questões relativas à saúde que perpassa os interesses 

meramente nacionais e que, em razão disso, merece tratamento universal recebe, 

assim, o nome de Saúde Global. Pandemias, terrorismo biológico e barreiras 

sanitárias, direito autoral e patentes, comércio internacional, guerras civis, 

instabilidade política, dentre outros, estão na ordem do dia. Esses temas da Saúde 

Global vêm sendo discutidos em fóruns governamentais, em organismos civis, 

corporativos e acadêmicos, de âmbito nacional e internacional, ao nível local, regional 

e mundial. Direito autoral, patentes e comércio internacional são tratados na OMS e 

na Organização Mundial do Comércio (OMC); em organismos regionais, como a 

OPAS; pelos Estados, sociedade civil e organizações governamentais e não-

governamentais. Kickbush apresenta o seguinte modelo de atores globais da saúde: 

 

 

                                                 
64 Tradução: Vamos primeiro definir e diferenciar alguns termos essenciais. "Saúde internacional" já 
era um termo de moeda considerável no final do século 19 e início do século 20, quando se referia, 
principalmente, ao controle de epidemias através das fronteiras entre as nações (ou seja, 
"internacional"). "Intergovernamental" refere-se às relações entre os governos de nações-soberanas. 
Neste caso, no que diz respeito às políticas e práticas de saúde pública. "A saúde global", em geral, 
implica a consideração das necessidades de saúde das pessoas de todo o planeta, acima das 
preocupações das nações particulares. O termo "global" é também associado com a importância 
crescente dos intervenientes para além das organizações governamentais ou intergovernamentais, 
como agências, por exemplo, os meios de comunicação, a nível internacional, fundações influentes, 
organizações não governamentais e corporações transnacionais. Logicamente, os termos 
"internacionais", "intergovernamentais" e "globais" não precisam ser mutuamente exclusivos e, de fato, 
podem ser entendidos como complementares. BROWN; CUETO; FEE. op.cit., p.62. 
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Figura 2: Modelo de atores globais da saúde 

 

Fonte: KICKBUSH, apud ALMEIDA. op. cit., 2012, p.38. 

Como se nota, dele participam instituições multilaterais regionais e globais, 

fundos, agências e programas, a maioria pertencente ao quadro-geral da ONU. 

A noção de “Diplomacia da Saúde”, por seu turno, tem como foco a relevância 

da saúde em termos de política externa, adquirindo conotação mais política. A 

Declaração Ministerial de Oslo (2007), assinada pelo então ministro das relações 

exteriores do Brasil, Celso Amorim, dentre tantos outros, declara expressamente ser 

a saúde global uma das questões de longo prazo mais importantes para a política 

externa do nosso tempo.  

We are witnessing an increased role of health in global and foreign 
affairs, including in particular trade and security, as exemplified in the 
SARS epidemic and fears of biological terrorism. Health is now part of 
the G8 summits, UN General Assembly, poverty reduction strategies. 
In what he calls the ‘Copernican shift in global health’, Alcazar 
illustrates that globalization takes the issue of health from the relative 
obscurity in which it found itself, especially in developing countries, and 
brings it to the front page where it is featured not as health as we know 
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it, but as global health in combination with foreign policy, which we are 
still struggling to define.65  

A Saúde Global passa, nesse contexto, a ser compreendida como uma das 

áreas da nova abordagem diplomática, em um estágio contemporâneo de 

globalização, onde a saúde é fruto do desenvolvimento econômico político e social. 

Não há desenvolvimento sem saúde nem saúde sem desenvolvimento. Disseminação 

de doenças emergentes, ajuda humanitária, transição epidemiológica, compromissos 

internacionais como as metas de desenvolvimento do milênio e o debate entre saúde 

pública e questões comerciais são assuntos relacionados a essa conjuntura66. 

Iniciativas como a Parceria Global para a Eficácia da Cooperação para o 

Desenvolvimento, incerta na Declaração de Paris (2007), Agenda de Acra (2008) e 

Busan (2011), que incluiu uma série de objetivos globais para a saúde dentre as metas 

do milênio, tornam-se parte desse processo complexo de governança. 

A governança da saúde global é, portanto, a criação, conformação, 

orientação, fortalecimento e uso consciente das instituições internacionais e 

transnacionais e dos seus regimes de princípios, normas, regras e procedimentos de 

tomadas de decisões, para fins de organizar a promoção e a proteção da saúde em 

escala global.  

Célia Almeida67 ensina que o termo Saúde Global tem sido utilizado em quatro 

acepções: como mecanismo de controle de doenças endêmicas e epidêmicas; como 

forma de análise dos impactos da globalização na saúde das populações; como 

                                                 
65 Tradução: Estamos assistindo a um aumento do papel da saúde nos assuntos globais e estrangeiros, 
incluindo, nomeadamente, o comércio e a segurança, como exemplificado na epidemia, com os 
temores de terrorismo biológico, do SARS. Saúde é agora parte das reuniões de cúpula do G8, da 
Assembleia Geral da ONU e das estratégias de redução da pobreza. No que ele chama de "mudança 
de Copérnico na saúde global", Alcazar ilustra que a globalização leva a questão da saúde a partir da 
relativa obscuridade em que se encontrava, especialmente nos países em desenvolvimento, e traz para 
a primeira página, onde ele não é caracterizado como saúde como a conhecemos, mas como a saúde 
global em combinação com a política externa, que ainda estamos lutando para definir. KICKBUSH & 
BERGER, op. cit., 2010, p. 20. 

66 O discurso do então chanceler Celso Amorim, na 60 Assembleia Geral da OMS, a convite do então 
ministro de Estado da Saúde, José Gomes Temporão, defendendo o licenciamento compulsório do 
antirretroviral efavirenz, é representativo dessa realidade. 

67 ALMEIDA, op. cit., 2012. 
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campo de discussão de mecanismos de criação de uma globalização mais equânime; 

e, finalmente, como agenda política global. 

Na primeira acepção, a saúde global mantém sua tradição dezenovista 

relacionada ao tema da segurança, com enfoque na doença, ao invés de na saúde. 

Muito utilizada pela política externa norte-americana, é reducionista, não dando conta 

da transversalidade dos aspectos relacionados com a saúde na atualidade, e tem forte 

conotação política. Daí a crítica de Fidler: 

Global health governance in the 21st century faces problems not seen 
in the first 100 years of international health diplomacy, e.g. those 
relating to genetic engineering and access to essential drugs. New 
technologies, such as the Internet, provide non-state actors with more 
powerful resources with which to influence the direction of global health 
governance. For these and other reasons, looking backwards can offer 
lessons of only limited value. States, international health organizations, 
and non-state actors confront such 21st-century challenges with tools 
of global health governance that have remained largely unchanged 
since the 19th and early 20th centuries.68 

Nesse sentido, pois, saúde, na atualidade, deve ser tratada como 

superestrutura, capaz de influenciar e de ser influenciada por inúmeros fatores, como 

aspectos sociais, culturais e relacionados à desigualdade e distribuição da riqueza 

mundial. É influenciada e interessa não apenas aos governos, mas também à 

sociedade civil, hoje diretamente envolvida com as questões de saúde, como 

qualidade de vida, meio ambiente e determinantes sociais. 

The traditional concepts of health and the organization of measures 
designed to improve health break down in light of the new reality 
marked by globalization, where the HIV pandemic and the issues of 
trade and development, environment, conflicts and natural disasters 
play an important role. It is in a scenario where the traditional concept 
of disease attached to biological causes has to be substituted by a 

                                                 
68 Tradução: A governança global da saúde no século 21 enfrenta problemas não vistos nos primeiros 
100 anos de diplomacia da saúde internacional, por exemplo, as relativas à engenharia genética e 
acesso a medicamentos essenciais. As novas tecnologias, como a Internet, fornecem aos 
intervenientes não estatais, recursos mais poderosos com os quais influenciar a direção da governação 
da saúde global. Por estas e outras razões, olhar para trás pode oferecer lições de valor apenas 
limitado. Estados, organizações internacionais de saúde e os atores não-estatais enfrentam tais 
desafios no século 21 com as ferramentas de governança global da saúde que permaneceram 
praticamente inalteradas desde os séculos 19 e início do 20. FIDLER, op. cit., p.848. 
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more complex formulation that takes into account the social, economic 
and cultural determinants of health.69  

Além dos governos, estão envolvidos nessa nova arena diplomática 

instituições multilaterais (ONU, OMS, OPAS, OMC), fundos e agências internacionais 

e nacionais de ajuda (FMI, UNICEF, PNUD, UNFPA, BID, BIRD), Organizações Não 

Governamentais nacionais e internacionais (MSP/PHM, CEBES, ABRASCO), 

fundações privadas (Rockfeller Foundation, Fundação Bill e Melissa Gates), fundos 

setoriais (UNAIDS), entre outros. Pelo organograma da ONU, é possível visualizarem-

se algumas das agências e programas que participam da agenda global da saúde, 

incluindo nestas a OMS (WHO): 

Figura 3: Organograma da ONU. 

 
Fonte: ONU. Millenium Development Goal Report. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas, 
2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/07/MDG-2015-June-25.pdf>. 
Acesso em: 21 jul. 2015. 

                                                 
69  Tradução livre: Os conceitos tradicionais de saúde, e a organização de medidas destinadas a 
melhorar a queda da saúde, à luz da nova realidade marcada pela globalização, onde o HIV e as 
questões de comércio e desenvolvimento, o ambiente, os conflitos e as catástrofes naturais 
desempenham um papel importante. É em um cenário onde o conceito tradicional de doença ligada a 
causas biológicas tem de ser substituído por uma formulação mais complexa, que leva em conta os 
determinantes sociais, econômicos e culturais de saúde. ALCAZAR, op. cit., p. 11. 
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Nessa perspectiva, a formulação e execução de políticas e o advocacy por 

uma sociedade internacional mais equânime e não indiferente aos problemas de 

saúde dos países de menor desenvolvimento; o acesso a medicamentos; a 

universalização e a qualificação dos sistemas de saúde; a ação sobre os 

determinantes sociais e as iniquidades em saúde; e o reforço do recrutamento 

internacional da força de trabalho vêm sendo temas contemporâneos 

sistematicamente presentes em diversas arenas de debate. 

Mas a convicção que se tem hoje é a de que somente por meio de uma 

governança mundial se poderá apresentar uma resposta eficaz aos desafios da saúde 

global. 

Para o sucesso contínuo no controle de doenças infecciosas, o 
sistema de saúde pública global deve se preparar para tratar diversos 
desafios, incluindo a emergência de novas doenças infecciosas, a re-
emergência de doenças antigas (às vezes em formas resistentes a 
medicamentos), os grandes surtos alimentares e os atos de 
bioterrorismo. A proteção contínua da saúde exige melhoria da 
capacidade para vigilância de doenças e resposta a surtos no nível 
local, estadual, nacional e global; o desenvolvimento e a disseminação 
de novos métodos laboratoriais e epidemiológicos; o desenvolvimento 
contínuo de agentes antimicrobianos, vacinas e pesquisas contínuas 
sobre fatores ambientais que facilitam a emergência de doenças. A 
resposta da saúde pública global ao surto de SARS em 2004 e de 
gripe aviária em 2010 demonstrou cooperação sem precedentes, de 
vigilância e de disseminação de informações.70   

A grande dificuldade é alcançar essa concertação global, tendo em vista os 

interesses econômicos, geopolíticos e comerciais entre os Estados da sociedade 

internacional. Em que pese a existência de demandas globais, as respostas ainda não 

o são. 

Para o Brasil, país complexo e que apresenta grandes contradições, com 

elevado desenvolvimento tecnológico em algumas áreas, inclusive na saúde, mas 

com enorme desigualdade social, o tema apresenta-se como fundamental, razão por 

que a saúde adquiriu significativa relevância para a política externa brasileira. 

 
 

                                                 
70 KHALIQ e SMIGOL JR., op. cit., p.7. 
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2 COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL E SAÚDE  

 

2.1 CTI: conceito e evolução 

A noção de cooperação internacional envolve muitas acepções e relaciona-se 

intrinsicamente com o próprio sentido de relações internacionais, enquanto processo 

de coordenação de políticas por meio do qual os atores ajustam seu comportamento 

às preferências reais ou esperadas dos outros atores71. O conceito de CTI, contudo, 

é bem mais recente, estando ligado ao processo europeu de reconstrução pós-

Segunda Guerra Mundial. 

Em 1948, a Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 200, 
instituiria formalmente a assistência técnica internacional e por meio 
dela lançaria seu programa multilateral. Por assistência técnica 
entendia-se a transferência, em caráter não comercial, de técnicas e 
conhecimentos, através da execução de projetos a serem 
desenvolvidos em conjunto entre atores de nível desigual de 
desenvolvimento – prestador e recipiendário – envolvendo peritos, 
treinamento de pessoal, elaboração de material bibliográfico, 
aquisição de equipamentos, realização de estudos e pesquisas.72 

Os mecanismos criados ao fim da Grande Guerra 73  para pacificar e, 

principalmente, reconstruir a Europa Ocidental estabeleceram, em âmbito 

internacional, a cooperação técnica. Consistiam em empréstimos de elevados 

montantes de dinheiro, além da cessão de técnicos, serviços e materiais, transferidos 

de um Estado para outro, de modo unidirecional e com condicionalidades. Eram 

ofertados majoritariamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, como forma 

de ampliação de suas zonas de influência. 

                                                 
71 KEOHANE, op. cit. 

72 VALLER FILHO, op.cit., p. 33.  

73 Hobsbawm prefere falar em “Grande Guerra”, pois, para ele, a Segunda Guerra Mundial foi corolário 
da Primeira, de modo que entende ser uma única guerra, com duas fases. HOBSBAWM, E. J. A Era 
dos Extremos: o breve século XX. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1996.  
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A CTI teve, pois, em sua origem, natureza assistencial e geopolítica, como 

modalidade de ajuda intergovernamental para a cooptação de aliados, no contexto 

bipolar da Guerra Fria. 

A inserção da CTI no sistema internacional ocorreu com as 
modificações introduzidas no imediato pós-guerra, entre 1945 e 1949. 
Falava-se então em “ajuda” para a reconstrução da Europa e para o 
desenvolvimento, porém as duas superpotências, Estados Unidos e 
União Soviética, tinham em vista, antes de tudo, a montagem de seus 
sistemas de aliança (Organização do Tratado do Atlântico Norte - 
OTAN e Pacto de Varsóvia), bem como a preservação das zonas de 
influência com que haviam organizado o espaço terrestre. A CTI 
nasceu, portanto, em contexto estratégico, não tendo como único 
escopo o que lhe era próprio, mas algo mais e distinto. Essa 
ambivalência entre fins próprios e a função derivada manter-se-á pelas 
décadas seguintes.74  

Para Cervo75, em sua acepção originária, a CTI envolveu três elementos: a) 

transferência não-comercial de técnicas e conhecimentos; b) desnível quanto ao 

desenvolvimento alcançado por receptor e prestador; c) execução de projetos em 

conjunto, envolvendo peritos, treinamento de pessoal, material bibliográfico, 

equipamentos, estudos e pesquisas. A cooperação significava principalmente 

transferência de tecnologia no sentido Norte-Sul, de natureza vertical e unidirecional. 

Ao longo de décadas, pois, pressupunha-se que os países do Norte detinham o 

“conhecimento”76, e que, por questão de justiça social, deveriam ofertá-lo aos países 

em desenvolvimento.77  

Com o processo de descolonização na África e na Ásia e a ascensão do 

Movimento dos Não-Alinhados, o desenvolvimento tornou-se a principal agenda 

internacional dos países subdesenvolvidos, que conseguiriam a criação da 

                                                 
74 CERVO, op. cit., 1994, p.38. 

75 Ibid., p. 42-45. 

76 Acerca da noção de conhecimento em cooperação internacional, leia TORRES, R. M. Cooperação 
internacional baseada em conhecimento: nós a queremos? E precisamos dela? Buenos Aires: 
Fronesis, 2001. 

77  Para Valler Filho (op. cit.), no Brasil, as primeiras iniciativas na área da cooperação técnica 
internacional, ainda com a denominação de assistência técnica ou ajuda externa, datam da década de 
30. Os Acordos de Washington, assinados em marco de 1942, constituíram marco político com claros 
reflexos internacionais: puseram fim à expectativa quanto ao desfecho da guerra e à hesitação quanto 
ao engajamento do Brasil ao lado dos Aliados. 
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Conferência da ONU sobre Comércio de Desenvolvimento (UNCTAD), em 1964, e do 

PNUD, no ano seguinte, o qual gerenciaria a CTI no âmbito das Nações Unidas. 

Em 1959, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 1.383, que revia 

o conceito de assistência técnica e o substituía pela expressão cooperação técnica, 

que, mais do que questão vocabular, representava enfoque distinto, que engloba o 

direito ao desenvolvimento e o dever de cooperação por parte dos países 

desenvolvidos. A noção de cooperação técnica traz em si os sentidos de ética e de 

equidade e se baseia no interesse mútuo e na ajuda para fins de desenvolvimento. 

Conceituar o que se entende por cooperação técnica internacional é 
necessário, pois a matéria não é pacífica e está longe de traduzir 
entendimento universal. Em verdade, esse conceito representa um 
consenso tênue entre as posições paternalistas dos países 
desenvolvidos e as reivindicações daqueles em desenvolvimento no 
que diz respeito a relações internacionais equânimes. Subjacente a 
ele, trata-se, de fato, da existência do direito ao pleno desenvolvimento 
econômico e social, direito que seria inalienável e independeria da 
vontade unilateral dos países prestadores de cooperação.78  

Nos anos de 1970,  surgiu a Abordagem das Necessidades Humanas Básicas 

(NHB) e a subsequente Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento 

(CTPD, ou TCDC, em inglês), de cunho horizontal, cujo marco foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, em 

Buenos Aires, em 1978 (CTPD-Buenos Aires). Dessa conferência resultou o Plano de 

Ação de Buenos Aires, que a Assembleia Geral transformou na Resolução 33/134, de 

19 de dezembro de 1978, e que representou o ponto alto da evolução da cooperação 

técnica entre os países em desenvolvimento.79 

TCDC is a multidimensional process. It can be bilateral or multilateral 
in scope, and sub regional, regional or interregional in character. It 
should be organized by and between Governments which can 
promote, for this purpose, the participation of public organizations and, 
within the framework of the policies laid down by Governments, that of 
private organizations and individuals. It may rely on innovative 
approaches, methods and techniques particularly adapted to local 

                                                 
78 Ibid., p.35. 

79 “O sistema brasileiro de CTI, por trás do objetivo materialista, a movê-lo como se fosse sua alma, 
abrigou uma função humanista: preparar o homem para o domínio do conhecimento inerente ao 
controle do processo produtivo”. CERVO, op. cit., 1994, p.37. 



 40 

needs and, at the same time, use existing modalities of technical co-
operation to the extent that these are useful. While the main flows 
technical co-operation visualized would be between two or more 
developing countries, the support of developed countries and of 
regional and interregional institutions may be necessary.80 

Desde então, a CTI trabalha sobre três vertentes principais: a cooperação 

tradicional recebida de países desenvolvidos, a recebida de organismos 

internacionais e a cooperação horizontal, também chamada Sul-Sul. Acordos são 

firmados envolvendo projetos técnicos. A função do projeto de cooperação técnica é 

capacitar e instrumentalizar órgãos públicos, para que estes possam implementar, por 

seus próprios meios, de forma eficiente e sustentável, políticas públicas (policy 

transfer).  

Data dos anos de 1970 a estreita vinculação da CTI com as políticas públicas 

de desenvolvimento. No Brasil, os programas e projetos contemplados com recursos 

externos passariam a ser determinados pelas diretrizes definidas nos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), e priorizariam projetos estruturais e o 

desenvolvimento de capacidades autônomas.  

O programa de cooperação prestada seria de fato iniciado em 1971, 
mediante a assinatura do Acordo sobre a Realização de um Programa 
de Cooperação Técnica com o Paraguai (Assunção, 05/05/1971), do 
Acordo Relativo à Execução de Projetos de Cooperação Técnica com 
a Colômbia (Brasília, 08/06/1971), do Acordo Relativo à Criação de 
uma Comissão Mista de Cooperação Técnica, Econômica e Comercial 
com Trinidad e Tobago (Port of Spain, 09/11/1971) e do Aide Mémoire 
sobre Cooperação Técnica com a Guiana (Georgetown, 11/11/1971), 
e moldava-se através de negociações simultâneas nas frentes 
internas e externas. Externamente, seriam negociados acordos com 
vários países latino-americanos e africanos. Procurou-se também 
enfatizar, nos foros multilaterais, a importância da cooperação 
horizontal e obter o apoio do PNUD para ações de CTPD. 
Internamente, várias instituições – nos âmbitos federal e estadual – 

                                                 
80 Tradução: A CTPD é um processo multidimensional. Ela pode ser bilateral ou multilateral no âmbito 
e sub-regional, regional ou inter-regional no caráter. Deve ser organizado para e entre os governos que 
podem promover, para o efeito, a participação de organizações públicas e, no âmbito das políticas 
estabelecidas pelos governos, a participação de organizações privadas e indivíduos. Pode confiar em 
abordagens inovadoras, métodos e técnicas particularmente adaptadas às necessidades locais e, ao 
mesmo tempo, usar as modalidades existentes de cooperação técnica, na medida em que estas são 
úteis. Enquanto os principais fluxos de cooperação técnica visualizado seriam entre dois ou mais países 
em desenvolvimento, o apoio dos países desenvolvidos e das instituições regionais e inter-regionais 
podem ser necessárias. OPAS. Plano de Ação de Buenos Aires: Special Unit for TCDC. New York: 
ONU, 1978. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop4/16a01.pdf>. Acesso em: 10 mar. 
2015. 
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seriam convocadas a colaborar na prestação de cooperação técnica a 
terceiro países, dentre elas a EMBRAPA, a FIOCRUZ, o SENAI, o 
SEBRAE, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Enquanto 
a cooperação técnica recebida era vista como propulsora do 
desenvolvimento e de mudanças estruturais no Brasil, a cooperação 
prestada pelo País passaria a representar um instrumento de política 
externa, com objetivos específicos, contribuindo para o estreitamento 
dos vínculos políticos, culturais e comerciais do País na dimensão Sul-
Sul. O objetivo principal desse mecanismo, na época, seria o de 
afirmar o Brasil como potência emergente, mediante a demonstração 
de sua capacidade tecnológica. A cooperação técnica veio a ser ainda 
oportuna na abertura de vias de entendimento com países em 
desenvolvimento, em especial os da América Latina e da África, e na 
promoção de exportações. Esperava-se, também, com essa política, 
conseguir o aprofundamento das relações com outros países em 
desenvolvimento, a fim de facilitar a articulação conjunta dos países 
do Terceiro Mundo nos foros internacionais.81  

Nos anos de 1980, assistiu-se a transformações nas políticas de cooperação 

técnica dos países desenvolvidos e das instituições políticas multilaterais da ONU, 

dentre elas a OMS. Houve a priorização de recursos para os países mais pobres, e 

para as economias internas dos Estados desenvolvidos, com o fim da Guerra Fria. 

Somada à crise por que passou a América Latina no período, essa mudança impactou 

negativamente países como o Brasil. Para Cervo, as melhores condições 

internacionais para o desempenho da CTI existiram entre o final dos anos sessenta e 

o início dos oitenta, apogeu do sistema de CTI, sendo, para ele, o período anterior, a 

fase incipiente da cooperação técnica, e, a posterior, o período declinante82. 

 

2.2 Direito à cooperação e política externa  

A necessidade de novos paradigmas contribui para a percepção de que a 

CTPD é um direito humano e um dever dos Estados, sendo ainda meio idôneo à 

minimização das adversidades do processo de globalização. A Resolução 41/1992, 

                                                 
81 VALLER FILHO, op. cit., p. 75. 

82 Ele revela, ainda, que o Brasil não teve aporte significativo de recursos, quando comparado a outros 
países. Até 1983, dos 4.353 projetos que o PNUD financiou em todo o mundo, envolvendo recursos 
estimados de 2,9 bilhões de dólares, o Brasil beneficiou-se com apenas 0,7%, correspondentes a 20,5 
milhões de dólares. CERVO, op. cit., 1994. 
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do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) convocou os países e o sistema 

de desenvolvimento da ONU a rever suas políticas e procedimentos, a fim de qualificar 

o debate da CTPD e facilitar sua divulgação. A partir da Cúpula do Milênio, em 2000, 

e das Conferências que se seguiram, sem ressuscitar o terceiro-mundismo, obsoleto 

e desvalorizado, seriam retomadas as premissas do dever internacional dos Estados 

de cooperarem e se ajudarem mutuamente na promoção do desenvolvimento. Foi 

essa a mensagem do então chanceler, Celso Amorim, em entrevista à ABC: 

Em visitas oficiais em nível ministerial, tenho tido a grata oportunidade 
de tratar da ampliação da cooperação técnica com outros países em 
desenvolvimento[...]. Pude testemunhar inúmeras vezes o impacto 
positivo que projetos de cooperação técnica são capazes de gerar na 
comunidade local, auxiliando na promoção do desenvolvimento 
econômico e social [...]. Entre as áreas de atuação mais intensa da 
ABC, destaco as de agricultura, educação (programas de 
alfabetização), formação de quadros técnicos, bio-combustíveis 
(etanol e biodiesel), saúde (combate ao HIV/AIDS), apoio eleitoral 
(urnas eletrônicas), cooperação desportiva (futebol), entre outras. [...] 
Ao oferecer oportunidades de cooperação, o Brasil não almeja o lucro 
ou o ganho comercial. Tampouco há “condicionalidades” envolvidas. 
Buscamos tornar realidade uma visão nova das relações entre os 
países em desenvolvimento, inspirada na comunhão de interesses e 
na ajuda mútua.83  

A CTI é, desde então, reconhecida como ferramenta essencial de política 

externa e de DI, enquanto direito fundamental ao desenvolvimento e dever de 

solidariedade, cooperação e assistência global. O DI não contempla apenas a 

regulamentação do direito entre Estados, mas também o dos indivíduos e estabelece, 

em nossos dias, princípios de solidariedade que reforçam a aspiração por uma nova 

ordem mundial, regida por uma razão abrangente de humanidade, que pode encontrar 

expressão no conceito de globalização solidária, e que tem como corolário os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODS).  

É o que dispõe a Declaração de Paris, concluindo o Segundo Fórum de Alto 

Nível sobre a Efetividade da Ajuda, em 2005, e sua posterior ratificação na Declaração 

de Acra (2008)84 e Busan (2011). Apropriação, alinhamento, harmonização, gestão 

                                                 
83  AMORIM, C. Entrevista concedida à ABC. Via ABC, mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.abc.gov.br/documentos/viaABC-baixa.pdf>. Acesso em:  10 jul. 2014. 

84 “The Paris Declaration (2005) is a practical, action-oriented roadmap to improve the quality of aid and 
its impact on development. It gives a series of specific implementation measures and establishes a 
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centrada em resultados e responsabilização mútua foram as estratégias escolhidas 

para a cooperação internacional. 

Oportuno diferenciar a cooperação oficial e a cooperação interinstitucional no 

Brasil. A primeira é regulada por acordos internacionais e ocorre entre o Governo 

brasileiro e os Governos de outros países (cooperação bilateral, tanto recebida quanto 

prestada), ou entre o Governo do Brasil e Organismos Internacionais (cooperação 

multilateral). Entre as modalidades de cooperação tratadas pelo Governo brasileiro 

distinguem-se a técnica, científico-tecnológica e a financeira. A cooperação 

interinstitucional ocorre entre instituições públicas e ou privadas de países diferentes, 

através de convênios entre as partes envolvidas. A cooperação técnica possibilita o 

repasse de técnicas estabelecidas e usualmente praticadas e configura-se em 

mecanismo de transferência de know-how, informações ou conhecimentos técnicos, 

além do treinamento de pessoal em áreas diversas. 

As diretrizes brasileiras atuais para a CTI incentivam projetos estruturantes de 

cooperação, aptos a promover o desenvolvimento permanente e sustentável para os 

países envolvidos. Alguns dos maiores projetos estão descritos no Relatório de 

Gestão da ABC, agência responsável por coordenar a CTI governamental: 

 

 

 

                                                 
monitoring system to assess progress and ensure that donors and recipients hold each other 
accountable for their commitments. Designed to strengthen and deepen implementation of the Paris 
Declaration, the Accra Agenda for Action (AAA, 2008)  takes stock of progress and sets the agenda for 
accelerated advancement towards the Paris targets” Tradução: A Declaração de Paris (2005) é um 
mapa do caminho prático, orientado para melhorar a qualidade da ajuda e seu impacto no 
desenvolvimento . Ela dá uma série de medidas específicas de execução e estabelece um sistema de 
monitoramento para avaliar o progresso e garantir que doadores e receptores responsabilizem-se 
mutuamente quanto a seus compromissos. Concebido para reforçar e aprofundar a implementação da 
Declaração de Paris, a Agenda de Acção de Acra faz um balanço dos progressos e define a agenda 
para o avanço acelerado das metas de Paris. OCDE. Declaração de Paris. Nova Iorque: Organização 
Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm>. Acesso em: 2 
set. 2015. 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/assessingprogresstowardseffectiveaid.htm
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Tabela 1: Projetos estruturantes registrados pela ABC. 

 
Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Manual da Cooperação Técnica Sul-Sul. 
Brasília, 2013. 
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2.3 CTI em saúde e a estratégia brasileira de “Cooperação Sul-Sul Estruturante” 

A cooperação internacional em saúde relacionou-se fundamentalmente, ao 

longo do século XIX, ao tratamento global do tema do desenvolvimento, e 

acompanhou, historicamente, a evolução do instituto da CTI, que, como visto, passou 

por mudanças conceituais e na agenda política nas últimas décadas, em parte devido 

a uma série de críticas85 ao modelo tradicional de cooperação assistencial.  

Esse modelo criticável e assistencial de cooperação técnica revela-se, ainda 

assim, importante para a política internacional em saúde, e demonstra o alto teor 

político que o envolve, uma vez que muitos países pobres seguem extremamente 

dependentes da ajuda internacional86. A despeito da pequena parcela da assistência 

no orçamento global para a saúde, de apenas 0,3%, muitos países são dependentes 

exclusivamente dela. Por outro lado, o envolvimento dos governos com a saúde global 

é fraco, estando majoritariamente relacionado à indústria da saúde, vinculada às 

organizações do Norte.  

Pesquisa relevante e crítica da ajuda externa atualmente oferecida pelas 

principais fundações privadas existentes no mundo capitalista, notadamente a 

Fundação Rockfeller e a Fundação Bill and Melissa Gates, foi desenvolvida por Birn, 

quem criou o conceito do “filantrocapitalismo” 87, segundo o qual, o grande capital e a 

filantropia têm se confundido na era atual, perigosamente. Este conceito indica que 

as Fundações buscam respostas imediatas e, com isso, prejudicam uma visão em 

larga escala dos problemas de saúde pública e da pesquisa em saúde pública. Com 

isso, terminam por redirecionar fundos públicos, reduzindo gastos essenciais dos 

Estados-nação. 

A epidemia mundial do HIV/Aids, no início dos anos 1980, somado a outras 

enfermidades globais que sobrecarregaram os sistemas de saúde, fomentaram a 

                                                 
85 ALLEYNE, A. O. Hacia uma taxonomia de la cooperación técnica em salud. Bol of Sanit Panam, n. 
112, v.1, 1992. 

86 SRIDHAR, D. Seven challenges in international development assistance for health and ways forward. 
Journal of law, medicine & ethics, v. 38, mar. 2010, p. 459-469. 

87 BIRN, op. cit., 2014. No artigo, Birn desenvolve uma relevante tese sobre a cooperação científica na 
área de saúde, seu papel antissistêmico, no sentido de contraposição à hegemonia do sistema-mundo, 
e, por conseguinte, ao filantrocapitalismo. 
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migração de profissionais de saúde e projetos de cooperação negligentes a questões 

epidemiológicas e às necessidades dos sistemas nacionais de saúde. A macro 

polarização desses temas na agenda da CTI em saúde, em detrimento de outras 

questões relevantes relacionados à agenda global da saúde, resultou em enfoques 

excessivamente mercadológicos, voltados para o desenvolvimento de insumos e 

medicamentos caros e extremamente lucrativos. Essa particularidade na agenda da 

cooperação em saúde tornou-se desafio específico do setor. O quadro abaixo 

demonstra o crescimento relativo de algumas enfermidades, notadamente do 

HIV/Aids na assistência em saúde, desde os anos de 1990. 

Gráfico 1: Assistência em saúde por enfermidade 1990/2007. 

 

Fonte: RAVISHANKAR, N., et al. Financing of global health: tracking development assistance for health 
from 1990 to 2007. The Lancet, v. 373, p. 2119. 
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Na esteira do crescimento da CTI na agenda internacional contemporânea, a 

saúde assume assento prioritário. Respondeu pelo segundo maior quantitativo de 

projetos brasileiros de CTI no ano de 201488, como aponta o relatório da Agência 

Brasileira de Cooperação: 

Gráfico 2: Projetos brasileiros de CTI por área 10-13: 

 

 

Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação 
Técnica Internacional Multilateral e Bilateral. Brasília: ABC, 4 ed., 2014. 

No caso brasileiro, a cooperação internacional em saúde envolve parcerias 

tanto no sentido Norte-Sul, quanto no Sul-Sul, sendo prestada em maior escala a 

cooperação técnica e em menor escala a cooperação científica e tecnológica, sendo 

que o Ministério da Saúde (MS) costuma receber mais do que prestar em termos de 

cooperação. “As ações internacionais do MS são coordenadas pela Assessoria de 

Assuntos Internacionais, que tem como objetivo conciliar de maneira harmônica as 

                                                 
88 Agricultura foi a área com maior volume de projetos de cooperação técnica brasileiros, em um 
contexto de enorme crescimento do setor no país, atualmente líder mundial em P&D no setor. 
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políticas nacionais de saúde e a política externa nacional, e assim evitar a dispersão 

de esforços técnicos”.89 

A OPAS e a ABC são os principais foros dessas iniciativas, sendo a primeira 

ligada à Organização Mundial da Saúde e a segunda ao Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil. A OPAS tem como estratégias de cooperação técnica a 

mobilização de recursos, a disseminação de informação, a formação de pessoal, a 

formação de planos, normas e políticas, o fomento à investigação e o assessoramento 

técnico direto. Já a ABC é a Agência ministerial de relações exteriores voltada para a 

cooperação técnica entre instituições brasileiras e estrangeiras, e tem como atribuição 

“negociar, coordenar, implementar e acompanhar os programas e projetos brasileiros 

de cooperação técnica, executados com base nos acordos firmados pelo Brasil com 

outros países e organismos internacionais”.90  

No ano de 2005, a OPAS/OMS e o Brasil firmaram o Termo de Cooperação 

4191 (TC41) – Programa de Saúde Internacional (PSI), com o objetivo de desenvolver 

um programa de cooperação internacional em saúde voltado para o intercâmbio de 

experiências, conhecimentos e tecnologias disponíveis em instituições do campo da 

saúde pública no Brasil e nos países integrantes da OPAS/OMS, com prioridade para 

América do Sul e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), no 

marco da Cooperação Sul-Sul. O TC 41 surge no contexto das mudanças políticas e 

institucionais no Brasil, imbuído de interesses voltados para ampliação do 

protagonismo do país no campo internacional, inclusive na área da saúde, 

representando uma forma de potencializar o intercâmbio de conhecimentos e 

tecnologias úteis no enfrentamento dos problemas de saúde que representam 

prioridades e interesses comuns entre o Brasil e outros países. 

A história da cooperação técnica em saúde entre o Brasil e a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Escritório Regional 
para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

                                                 
89 ABC. Cooperação técnica brasileira em saúde. Via ABC. Boletim eletrônico da Agência Brasileira de 
Cooperação, mar. 2007, p.17. Disponível em: WWW.abc.gov.br/documentos/viaABC-baixa.pdf. 
Acesso: jul. 2014. 

90 Ibid., p.18. 

91  OPAS. Termo de Cooperação 41, de 31 dez. 2005. Disponível em: 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1429&Itemid=423.Aces
so em: 15 mar. 2016. 

http://www.abc.gov.br/documentos/viaABC-baixa.pdf
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extensa e rica em experiências de aprimoramento dos programas e 
projetos sanitários. Nos últimos 15 anos, as parcerias estratégicas 
entre as instituições nacionais de saúde – lideradas pelo Ministério 
de Saúde – e a OPAS/OMS têm sido regulamentadas e 
sistematizadas por meio de termos de cooperação (TC), instrumento 
que dá corpo legal ao trabalho conjunto e permite viabilizar as 
atividades definidas. Cerca de 90 TC foram assinados entre a 
OPAS/OMS e o Ministério da Saúde do Brasil, e uns 40 ainda estão 
em andamento. O propósito do TC 41 foi de contribuir para o 
fortalecimento da capacidade do Brasil para cooperar com o 
desenvolvimento dos sistemas de saúde dos países das Américas e 
com países de língua portuguesa no marco da cooperação sul-sul, 
visando apoiar o Programa de Cooperação Internacional em Saúde. 
Para isso, foram apoiados 51 projetos, que desenvolveram mais de 
680 atividades.92 

 

Figura 4: Processo de cooperação trilateral intermediado pela OPAS/OMS 

 

Fonte: OPAS. Avaliação do Programa de Cooperação Internacional em Saúde: Intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e tecnologias entre instituições do campo da saúde pública no Brasil e 
nos países integrantes da OPAS/OMS. Brasília. 2015, p 14. 

No contexto da política de fortalecimento da saúde global e de assinatura do 

TC-41 com a OPAS, o Brasil formulou estratégia de CTI em saúde, a cooperação Sul-

                                                 
92 OPAS. Avaliação do Programa de Cooperação Internacional em Saúde: Intercâmbio de experiências, 
conhecimentos e tecnologias entre instituições do campo da saúde pública no Brasil e nos países 
integrantes da OPAS/OMS. Brasília. 2015, P.6.  
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Sul estruturante em saúde93, a qual considera os problemas sociais comuns e a 

identidade histórica dos países em desenvolvimento. Ela oferece o quadro teórico 

geral para a cooperação técnica em saúde das instituições brasileiras e é defendida 

nos fóruns multilaterais da saúde, notadamente na OMS.  Vale-se da CTPD, seguindo 

as diretrizes gerais do Plano de Ação de Buenos Aires e os valores e princípios da 

Declaração de Paris e da Agenda de Ação de Acra. 

A estratégia brasileira prioriza ações de cooperação técnica no âmbito das 

redes internacionais de saúde, de que são exemplos a Rede de Institutos Nacionais 

de Saúde (RINS), a Rede de Escolas Nacionais de Saúde Pública (RESP) e a Rede 

Internacional de Formação de Técnicos em Saúde (RETS). Por meio das redes, é 

possível a troca de experiências e o aprendizado conjunto acerca de problemas de 

saúde locais, regionais e globais, de forma democrático-cooperativa.  

O Brasil ainda não fazia cooperação, porque não tinha dinheiro para 
fazer. Então, uma vez que houve essa disponibilidade de recursos, 
começamos a pensar a possibilidade de negociar um projeto, que 
desde o princípio deveria essencialmente tratar de reforçar a estrutura 
do serviço de saúde (“ser estruturante”), mais do que tratar de doenças 
do tipo do projeto norte e sul, que é AIDS, tuberculose, Malária, etc. 
Essas doenças todas viriam no bojo de melhoria do sistema de saúde. 
Sistema de saúde que não é só doença, que inclui desde os 
determinantes sociais da saúde, uma quantidade de elementos que 
independem da doença e que deveriam ser tratados até 
prioritariamente, se quiséssemos que os projetos tivessem alguma 
sustentabilidade. É em função disso que surge a ideia de 
sustentabilidade.94  

A cooperação estruturante em saúde pressupõe uma integração entre países 

com problemas comuns de saúde, valoriza os conhecimentos e as práticas locais e 

baseia-se na construção de capacidades para o desenvolvimento. Tem como pilares 

a formação de recursos humanos, o fortalecimento organizacional e o 

desenvolvimento institucional. É estruturante porque centrada no fortalecimento 

institucional dos sistemas de saúde, e Sul-Sul porque baseada na cooperação 

                                                 
93 ALMEIDA, C.; CAMPOS, R. P.; BUSS, P.; FERREIRA, J.R.; FONSECA, L. E. A concepção brasileira 
de “cooperação Sul-Sul estruturante em saúde”. RECIIS. v.4, n.1, mar. 2010, p. 25-35.  

94 FERREIRA, J. A. Entrevista concedida. In: OPAS, op. cit., 2015, p.74. 
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horizontal, com prioridade para os países em desenvolvimento, especialmente os sul-

americanos e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPS). 

Os principais projetos de cooperação brasileiros na África e na 
América do Sul são, portanto, direcionados para o treinamento de 
recursos humanos e a construção de capacidades em pesquisa, 
ensino ou serviços e para o fortalecimento ou a criação das 
“instituições estruturantes” do sistema de saúde, tais como ministérios 
da saúde, universidades ou cursos técnicos (medicina, odontologia, 
enfermagem, etc.), escolas politécnicas em saúde, institutos de 
desenvolvimento tecnológico e de produção de insumos, incluindo 
fábricas de medicamento. A proposta é que estas instituições atuem 
de forma conjunta em redes nacionais e regionais e apoiem os 
esforços de estruturação e fortalecimento dos sistemas de saúde e de 
seus respectivos países.95  

Esses autores listam, ainda, como aspectos estratégicos da posição brasileira 

sobre cooperação estruturante em saúde “priorização da cooperação horizontal”; 

“foco no desenvolvimento de capacidades em saúde”; “iniciativas coordenadas no 

contexto regional”; “envolvimento dos ministros da saúde na construção de consensos 

estratégicos e políticos”; e “estímulo à parceria nacional entre Ministério da Saúde e 

Ministério das Relações Exteriores”. 

O entorno subcontinental americano é zona prioritária da política externa 

brasileira contemporânea, e teve como ponto de partida a aproximação entre o Brasil 

e a Argentina no período de redemocratização de ambos, a partir da década de 1980, 

com a instituição do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 1994, e da União dos 

Países Sul-Americanos (UNASUL), já nos anos 2000, trilhando-se o caminho para 

alcançarem o “destino comum”96 que lhes é cabido. A cooperação em saúde também 

segue essa estratégia, cabendo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) organizar ou 

participar da cooperação técnica com todos os países da região, em temas definidos 

como prioritários e expostos pelo Plano Quinquenal Unasul – Saúde (2011-2015): 

vigilância epidemiológica Sul-Americana; sistemas universais de saúde; acesso 

universal a medicamentos; gestão e desenvolvimento de recursos humanos; e 

programa de bolsas de estudo em saúde. Consideram-se dois eventos estruturantes 

                                                 
95 ALMEIDA et. al, op. cit., 2010, p. 25. 

96 Expressão cunhada pelo embaixador José Botafogo para referir-se à integração latino-americana. 
Para o também embaixador Antônio Simões essa integração somente será possível por meio da 
“diplomacia da juridicidade”, que consiste na criação de valores comuns à região. 
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no processo de consolidação da UNASUL, em 2008, a criação do Conselho Sul-

Americano de Saúde, no âmbito da UNASUL, composto por doze ministros de estado 

da saúde, e, em 2010, a criação do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde 

(ISAGS).  

Criado pelo conselho de chefes de Estado e de governo da Unasul, o 
Pró-Isags integra o Conselho Sul-Americano da Unasul e assume o 
compromisso de articular os ministérios da saúde da América do Sul 
rumo às melhores práticas e evidências para qualificar a gestão da 
saúde na região, ao desenvolvimento de governanças de sistemas, 
serviços, organizações e programas na área da saúde e ao apoio 
técnico às instituições de governo do setor saúde. Seu plano de 
trabalho plurianual resulta das prioridades definidas no Plano 
Quinquenal 2011-2015 do conselho de Saúde Sul-Americano, além 
das necessidades identificadas pelos ministérios da saúde.97 

O documento “Iniciativas para o setor saúde no cone sul: cooperação em 

formação de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção 

de insumos em saúde”, de 1998,  ressalta a complementaridade como conceito-chave 

para a cooperação em saúde na América Latina, e lista como alguns dos obstáculos 

ao aperfeiçoamento dessa cooperação a fragilidade dos mecanismos de coordenação 

das redes, a presença ainda incipiente do tema saúde no MERCOSUL, a 

descontinuidade das iniciativas, o pouco contato com instituições financiadoras e a 

descontinuidade dos financiamentos. Destaca o papel da OPAS como entidade 

condutora dessa complementaridade e como interlocutora decisiva para a obtenção 

de financiamentos junto a Estados membros, ao BID, BIRD, ao Sistema Econômico 

Latino Americano e Caribenho - SELA, etc. 

Outra prioridade da política externa brasileira em saúde são os países 

africanos de língua portuguesa (PALOP), pertencentes à Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). Integram a CPLP os ministros de Estado da Saúde de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe, Timor Leste e Guiné Equatorial, em conjunto com os respectivos pontos 

                                                 
97 FIOCRUZ. Relatório de Atividades 2011. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br/media/relatorio_presidenciarev.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015. 
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focais locais. Por demanda do MS, a Fiocruz assumiu diversos projetos institucionais 

na África. 

Em dezembro de 2015, terminou o prazo do TC 41 entre a OPAS e o MS, e 

aquela organização publicou um trabalho de avaliação dos resultados do acordo, 

intitulado “Avaliação do Programa de Cooperação Internacional em Saúde: 

Intercâmbio de experiências, conhecimentos e tecnologias entre instituições do 

campo da saúde pública no Brasil e nos países integrantes da OPAS/OMS”. No geral, 

houve a percepção de que o TC41 foi positivo, mas muitas críticas foram feitas à 

gestão da cooperação técnica brasileira em saúde, principalmente pelo coordenador 

adjunto do Centro de Relações Internacional em Saúde da Fiocruz (CRIS/Fiocruz), 

Dr. José Roberto Ferreira: 

Nós tentamos, mas não conseguimos fazer cooperação estruturante. 
A cooperação estruturante é muito mais difícil na cooperação norte-
sul, porque ela já vem pré-definida pelo país desenvolvido e 
dificilmente pode se ajustar. A tendência inclusive é que ela trate muito 
mais doenças específicas ou produtos, do que o sistema de saúde 
como um todo. A estruturante se ajusta melhor à cooperação sul-sul 
por isso, porque é uma região em que nós estamos com liberdade de 
ação para intercambiar com os países parceiros, as ideias que 
correspondem as necessidades deles e as possibilidades nossas, 
aplicadas ao sistema de saúde. [...] Outra falha grande são as redes. 
As redes foram de certa forma promovida por nós, mas, do meu modo 
de ver, não existiram no sentido normal da palavra. Rede é um 
intercâmbio entre as partes, e isso nunca houve. A única relação que 
nós temos com cada membro da rede é nós com eles e eles conosco. 
Entre si não existe. De modo, que não é rede. Por outro lado, todas as 
atividades que foram desenvolvidas está dentro desse conceito de 
rede. Não existe projeto de recursos humanos de um lado e rede do 
outro, está tudo dentro do mesmo conceito, embora a rede seja uma 
proposta teórica que não tem funcionado a contento. A ideia da rede 
é que avanços que ocorrem em um país pudessem ser aproveitados 
por outros e vice e versa. Então eles se ajudariam entre si, e não só 
nós. O que reforçaria ainda mais o processo de sustentabilidade. Isso 
não ocorreu. Isso não ocorreu na África e não está ocorrendo na 
América do Sul.98  

De fato, a CTI prestada pelo Brasil sujeita-se a severas críticas, muitas das 

quais relacionadas com os entraves99 e dificuldades que vem enfrentando o país, 

                                                 
98 OPAS, op.cit., 2015, p.76. 

99 Em capítulo próprio, serão debatidos alguns desses gargalos e, tanto quanto possível, propostas 
sugestões para o melhoramento e a efetividade da cooperação ofertada pelo Brasil aos países do Sul.   
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quando se aventura em algum projeto específico. Trata-se, todavia, de tema novo, 

ainda pouco aprofundado, analisado e conceituado, mas cuja tendência é de 

perenidade e aprendizado.  

Caberá, pois, a reavaliação da CTI em saúde para os próximos anos, a qual 

estará condicionada a questões diversas envolvendo a governança global, o Direito e 

a RI, considerando-se a interdisciplinaridade e os interesses múltiplos relacionados à 

agenda global da saúde.  
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3 COOPERAÇÃO NA ÁFRICA: O CASO DE MOÇAMBIQUE 

 

Figura 5: Mapa político de Moçambique. 

 
Fonte:  Internet. Disponível em: <http://www.africa-turismo.com/mapas/mocambique.htm>. Acesso em: 
25 jul. 2015. 
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3.1 Moçambique e o renascimento africano   

 

Moçambique tornou-se, na última década, o maior parceiro brasileiro nas 

relações Sul-Sul do Brasil com a África, considerando o número de projetos e o volume 

de recursos disponibilizados por este100, ou o maior parceiro da cooperação brasileira, 

segundo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva101. Esse dado é bastante curioso, 

considerando o Estado nacional de Moçambique e a tradição brasileira no que 

concerne à cooperação internacional, típica de país em desenvolvimento.102 

No caso do Brasil, o país obteve ajuda do Norte no total de 1,9 bilhão 
de dólares, de 2005 a 2010. Os recursos foram concedidos de 
diferentes formas. Desde doações para combater o trabalho escravo 
até créditos em condições especiais para construir infraestrutura 
sanitária. A maior parte proveio da Alemanha. O valor representa 
cerca de 10 dólares por brasileiro. É equivalente ao que chegou à Índia 
por habitante. Para comparação, a China obteve 6 dólares e 
Moçambique cerca de 415 dólares per capita. No mesmo período, o 
Brasil gastou pelo menos 2,6 bilhões de dólares com cooperação 
internacional. São 60% a mais do que recebeu. É uma mudança 
importante de papéis.103 

A conjuntura interna daquele país africano, do continente em geral e do Brasil, 

somada às circunstâncias geopolíticas globais, na virada do século XX para o XXI, 

favoreceram essa aliança de inédita profundidade. Em 2001, foi criado um plano 

continental de desenvolvimento da África (NEPAD). Em 2002, refundou-se uma 

aliança política, a União Africana. O continente abria-se a uma nova estratégia global, 

de parceria com o Sul, em especial China e Brasil. 

                                                 

100  14 projetos contabilizados em 2013. ESTEVES, P. Brazil's south-south health cooperation in 
Mozambique: 'structuring projects' and their dynamics. BPC Papers, v. 3, n. 2, 2013. 

101 Discurso de Lula, em sua última viagem à África, em nov. 2010. 

102 O Brasil, até fins do século XX, caracterizou-se como recebedor de cooperação internacional, sendo 
Moçambique caracterizado como laboratório da política externa brasileira como provedora de 
cooperação para o desenvolvimento, com uma série de peculiaridades. 

103 ROSSI, A. Moçambique, o Brasil é aqui: uma investigação sobre os negócios brasileiros na África. 
Rio de Janeiro: Record, 2015, p.179. 
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As transformações por que vem passando Moçambique, e o continente 

africano em geral, são um alento face a suas histórias de miséria, conflito e 

segregação. É o continente que mais cresce no mundo atualmente, e Moçambique, 

um país de crescente esperança, o que representa grande virada, após ser 

considerado o país mais pobre do mundo pela ONU, no ano de 1986. Segue como a 

sétima menor economia, com sérios problemas sociais, mas cresce a uma taxa média 

de 8% aa, desde 2001. 

Antiga colônia portuguesa, Moçambique tornou-se independente no ano de 

1975104, no contexto de descolonização da África portuguesa, mas o novo Estado teve 

de enfrentar uma guerra civil que perdurou até os anos de 1990, período de extrema 

degradação econômica e social. Após a independência, com a vitória da Frente de 

Libertação Nacional de Moçambique (FRELIMO), o país adotou um modo de produção 

socialista, sendo Samora Machel seu primeiro presidente e símbolo nacional até o 

presente. Mas guerra, crise, fome e desprestígio colocaram o socialismo de Samora 

em cheque, abrindo-se o país ao capitalismo em fins dos anos de 1980, com o 

Programa de Reabilitação Econômica (PRE/1987), conhecido como ˜virada para o 

capitalismo”. 

A cooperação internacional estabeleceu-se, no caso de Moçambique, já no 

pós-independência, quando a União Soviética (URSS) passou a apoiar, 

principalmente com ajuda financeira à FRELIMO, o novo estado socialista da África. 

A guerra civil no país, iniciada no ano seguinte à independência, representou um 

microssistema da Guerra-Fria, com o regime sul-africano do Apartheid apoiando a 

oposição política da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), a fim de coibir a 

disseminação de regimes socialistas no continente.  

Muitos outros doadores trouxeram recursos, especialistas, alimentos e 

créditos para importações de mercadorias até o final da guerra, em 1992. Terminada 

a guerra, o apoio migrou para a reconstrução da nação e a recuperação econômica. 

A economia alcançou um dos crescimentos econômicos mais altos da África. A dívida 

                                                 
104 Em que pese o movimento de descolonização africano ter tido seu ápice nos anos de 1960, o regime 
salazarista português impediu a independência da África portuguesa, que tardou uma década mais a 
acontecer, coincidindo com a derrocada do regime, com a Revolução dos Cravos, em 1974, mas após 
guerras de independências, que, no caso moçambicano, se arrastou até maio de 1975.  
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externa caiu para níveis abaixo de 35% do PIB. Nos anos 2000, o combate à pobreza 

tornou-se a principal agenda da ajuda internacional. Melhoraram bastante os 

indicadores sociais, como a miséria, a desnutrição e mesmo a mortalidade por 

malária105 , embora, ainda em 2013, Moçambique tivesse o terceiro pior IDH do 

mundo106. Está entre os dez maiores beneficiários de ajuda norte-sul no mundo, 

recebendo cerca de 2 bilhões de dólares anuais, que representam parcela 

considerável de seu produto interno bruto (PIB) e de suas receitas nacionais, com 

extrema dependência orçamentária desses recursos. 

Moçambique não representa, contudo, exceção no continente africano. A 

virada do século XX para o XXI tem sido vista como de “renascimento da África”, como 

sugere a Nepad107, e foi enfaticamente anunciado na Conferência Pan-Africanista, 

realizada em maio de 2013, em Adis Abeba, capital de Etiópia, em comemoração aos 

cinquenta anos da Organização da União Africana (OUA), atual União Africana (UA): 

A nova África quer ser do mundo. Esse foi o sentido dominante que 
conduziu as delegações africanas às festas e celebrações de Adis 
Abeba. As mudanças ainda não são tão visíveis na África para todo o 
mundo, mas os discursos de Adis Abeba sugerem um ciclo novo, que 
se iniciou já na passagem do século XX para o século XXI. A essa 
transformação se sugere o conceito de renascença africana. 
Renascimento, em acepção africana, significa erguer-se no mundo, 
normalizando os direitos elementares da pessoa humana, melhorando 
o padrão da economia e da governança política. Renascença toca na 
ideia de digna inserção das sociedades africanas nos fluxos globais 
de forma positiva, assertiva e humana para os habitantes do grande 
continente de 54 países e mais de um bilhão de habitantes. Essa foi a 
lição que deixou Nelson Mandela no dia 5 de dezembro de 2013, ao 
deixar sua labuta heroica no mundo que ele tanto soube mudar por 
palavras e gestos108. 

Os números da nova África são de fato expressivos, com 22,5% das terras do 

globo, 10% da população do mundo109, uma classe média de mais de 300 milhões de 

                                                 
105 Principal causa mortis do país. 

106 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nova York: ONU, 2015. Disponível 
em: <http://www.pnud.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

107 NEPAD. New Partnership for Africa’s Development. Disponível em: <http://www.nepad.org>. Acesso 
em:10 mar. 2016. 

108 SARAIVA, J. F. S. A África no século XXI: um ensaio acadêmico. Brasília: Funag, 2015, p. 13. 

109 Projeta-se que dobrará até 2050 e que, em fins do século XXI, será a região mais populosa do 
mundo. PNUD, op. cit., 2015. 
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pessoas, inflações médias de 6% desde 2003, crescimento médio de exportações em 

torno de 45% ao ano, investimentos médios de 19% do PIB africano, o qual vem 

crescendo a uma média de 5%, anualmente, nos últimos anos, segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). É a África, nesse sentido, a última fronteira do 

capitalismo global, e o continente que mais cresce no mundo no momento.  

Também o desenvolvimento humano na África subsaariana tem dado grandes 

saltos. As matrículas nas escolas secundárias aumentaram 48% na primeira década 

do século XXI, as mortes por malária em alguns dos países mais afetados recuaram 

em torno de 30%, e as infecções por HIV diminuíram 74%. A renda real per capita 

aumentou mais de 30%, enquanto nos vinte anos anteriores ela encolheu 

aproximadamente 10%110.  

Moçambique é representativo desse renascimento africano111. A ascensão, 

em 1986, do então chanceler Joaquim Chissano à presidência da República, depois 

da morte, em desastre de avião, de Samora Machel, facilitou o Acordo Geral de Paz, 

de 4 de outubro de 1992, que sepultou as decepções com a longa guerra civil, a 

destruição da infraestrutura e a desagregação econômica e social que levaram à 

ampliação da miséria e da pobreza naquele país. Com as primeiras eleições, em 1994, 

o país trilhou um caminho de crescimento e estabilidade política e econômica.  

No ano 2000, o PIB era de pouco mais de 4 bilhões de dólares, um dos quinze 

menores do mundo, se considerado em termos per capita, e o país tinha, ainda em 

2008, um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH) do mundo112. Mas 

o país apresentava potencialidades econômicas únicas no continente africano, como 

a democratização em ritmo forte, a confiança nos mercados, o crescimento do PIB na 

                                                 
110 BIRD. Banco Mundial. Disponível em: <http://www.worldbank.org>. Acesso em: 14 ago. 2015. 

111 A China é um dos principais propulsores desse renascimento, da África, em geral, e de Moçambique, 
em particular, sendo hoje o maior investidor externo e provedor de cooperação no continente. 

112   PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008. Nova York: ONU. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr2007-8-portuguese.pdf>. Acesso em 20 fev. 
2014. 
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ordem de 8%113, inflação controlada, diminuição da vulnerabilidade externa, reservas 

internacionais consideradas satisfatórias e acesso a financiamentos internacionais114. 

A tênue democracia moçambicana é diferente no que se refere à 
capacidade de chegar a uma estabilidade relativamente engenhosa. 
Soube adaptar a vida política nacional aos processos de 
internacionalização econômica que passaram a operar no continente 
na última década e no início do novo século sem perda de tempo. 
Moçambique buscou demonstrar ao mundo que é uma democracia 
moderna em formação e que combate os excessos gerados pela 
corrupção e pelo patrimonialismo115. 

Ainda assim, a opção pela via da privatização agravou a pobreza e a 

desigualdade social interna. Moçambique segue entre os vinte países mais desiguais 

e entre os trinta mais pobres do mundo. As carências materiais são enormes, e a 

AIDS, nos setores sociais de baixa renda, é um problema urgente. Saúde e economia 

caminham juntas na África Austral, já que os baixos níveis sanitários comprometem o 

próprio PIB da região, como reconhecem os estudos do NEPAD.  

Mas há também avanços importantes que devem ser considerados. Embora 

em termos absolutos os indicadores sociais sejam bastante lamentáveis em 

Moçambique ainda hoje, estando entre os mais baixos do mundo, há melhorias na 

rede escolar, que foi recuperada nos últimos anos. A mortalidade infantil, problema 

típico do desamparo social em países africanos, teve queda expressiva, como 

demonstram os dados do próprio Banco Mundial. E o mesmo se pode falar do 

Relatório do PNUD de 2008116, ao registrar melhorias IDH. 

  

 

                                                 
113 BIRD, op. cit. 

114  O carvão é o principal recurso mineral abundante no país, razão de captação de recursos e 
investimentos estrangeiros, como os da Vale, maior investidora privada externa em Moçambique, 
desde 2012. 

115 SARAIVA, op. cit., 2007, p.12. 

116  PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano. Nova York: ONU, 2013. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh-2013.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016. 
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3.2 Relações Brasil-África e Brasil-Moçambique 

Em que pese o laço histórico do tráfico negreiro, as modernas relações do 

Brasil com a África têm como ponto de partida, ou de inflexão, segundo os estudiosos 

da política externa brasileira117, os anos de 1960, durante o governo de Jânio Quadros 

e a Política Externa Independente (PEI), de seu chanceler, San Tiago Dantas. Foi com 

ele que se abriu a primeira embaixada brasileira na África, em Gana, em 1961, e 

nomeado o primeiro embaixador brasileiro negro, Raymundo Souza Dantas, no 

contexto de descolonização africana.  

No caso de Moçambique, as relações diplomáticas entre os dois países 

ocorreram após a independência, em 1975, tendo o Brasil reconhecimento 

imediatamente o novo Estado. Seguiu-se, ali, o padrão brasileiro em face da África 

Portuguesa, para a qual a política externa brasileira apresentou-se tardia e, por vezes, 

contraditória, quando comparada com o tratamento conferido à África em geral. 

Resistiu-se a contrariar os interesses portugueses no continente, até que a agenda 

internacional do governo Geisel118, a partir de 1974, coincidindo com o processo de 

descolonização da África portuguesa, defendesse a independência dessas antigas 

colônias de Portugal. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de 

Angola, fato que levou o governo da FRELIMO, em Moçambique, a aceitar o Brasil 

como país amigo, desfazendo a desconfiança que pairava sobre o regime militar 

brasileiro no período, tendo sido estabelecidas relações diplomáticas 4 dias após esse 

fato. 

Nessa década, a estruturação do programa de cooperação técnica 
registraria inúmeros acordos com países latino-americanos e 
africanos. Assim, entre 1972 e 1973, seriam celebrados acordos com 
a Colômbia, Venezuela, Bolívia e oito países da costa atlântica da 
África. Entre 1974 e 1975, seriam assinados acordos com o Chile, 
Gabão, México, Peru e Uruguai. No caso dos países africanos, seriam 
organizados vários programas de estágio para funcionários 
governamentais de alto nível, encarregados de setores técnicos 
específicos em seus países. Dentro do programa africano, a 
diplomacia brasileira conferia prioridade às demandas das ex-colônias 

                                                 
117 CERVO, A. L.; BUENO, C. História da Política Exterior do Brasil. Brasília: UNB, 2008. 

118 A política externa do governo Geisel, e de seu chanceler, Azeredo da Silveira, ficou conhecida pela 
denominação de “pragmatismo ecumênico e responsável” e é considerada pela corpo diplomático 
brasileiro como de grande prestígio e perspicácia. Ibid, passim. 
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portuguesas, com bolsas de estudo oferecidas a estudantes, ao tempo 
em que eram estruturados planos de contingência para atender a 
esses países119.  

Desde então, houve, salvo momentos pontuais da história, como o governo 

Collor, incremento modesto das relações comerciais e da cooperação técnica Brasil-

Moçambique. O projeto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)120, 

após a criação, em 1989, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), foi 

um forte propulsor da cooperação técnica com a África, até hoje centrada nos países 

africanos de língua portuguesa (PALOP). 

Mas foi nos últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso e, 

principalmente, no governo Lula 121 , que o continente africano tornou-se foco da 

política externa brasileira, retomando-se os princípios basilares da Política Externa 

Independente (PEI). As afinidades culturais históricas, os problemas comuns, o 

combate à pobreza e a luta pelo desenvolvimento são elos de afinidade entre os 

países, e o momento favorável por que passou o Brasil, na primeira década do século 

XXI, tornou-o, à vista dos moçambicanos, exemplo a ser seguido122.  

A cooperação técnica foi alçada à menina dos olhos da cooperação 

internacional brasileira na África123. Ela é marcada por iniciativas pontuais, com baixo 

orçamento e curto prazo de trabalho. São sobretudo missões de funcionários públicos 

para cooperar com algum órgão estatal estrangeiro em atividades de pequeno porte. 

                                                 
119 VALLER FILHO, op. cit., p. 69. 

120 A CPLP foi instituída em 1996, tendo como membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné- Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, o Timor-Leste tornou-se membro e, em 2014, 
foi a vez da Guiné Equatorial. 

121 O perdão da dívida foi outra vertente da cooperação com o continente. Em Moçambique, Lula 
perdoou 315 milhões de dólares, de uma dívida de 331 milhões de dólares. 

122 A tônica da ida do governo Lula para a África foi a construção de uma nova geopolítica, em que o 
Sul (que engloba os emergentes e as nações em desenvolvimento) se unisse para se fortalecer em 
relação ao Norte. O aumento das relações econômicas entre o Sul era visto como o principal alicerce 
desse empreendimento geopolítico. Também era preciso que o Sul conquistasse mais representação 
nas organizações multilaterais, e o continente africano tinha 41% dos votos necessários para alterar a 
composição do CS da ONU. 

123 O Brasil coopera de quatro principais formas: 1) doação de alimentos e remédios em situações de 
emergência, como conflitos armados, desastres naturais e crises alimentares – a cooperação 
humanitária; 2) projetos para transferir tecnologia e compartilhar experiência em gestão pública – a 
cooperação técnica; 3) oferta de bolsas de estudo em instituições brasileiras – a cooperação 
educacional; e 4) perdão de dívidas. 
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O custo principal é a compra de passagens aéreas e pagamentos de diárias para 

hospedagem, alimentação e transporte. Exemplos de iniciativa são o Cozinha 

Moçambique (SESI), política habitacional (CAIXA), sistema de previdência social 

moçambicana (INSS) e Laboratório de Prótese (MS), todos de pequeno porte. 

Em Moçambique, todavia, inverteu-se o papel histórico do Brasil de recebedor 

de cooperação para provedor. A partir de 2008, o Brasil passou a desenvolver 

programas de cooperação de grande porte, com maiores orçamentos e prazos de 

vigência. Saúde, educação, agricultura e fortalecimento internacional tornaram-se os 

temas principais da cooperação técnica com aquele país. Foram chamados de 

“estruturantes”, porque tinham o objetivo de promover mudanças estruturais, ou seja, 

provocar grandes impactos, com efeitos multiplicadores. Além das missões de 

funcionários públicos, construíam infraestrutura, compravam equipamentos e 

contratavam pessoal com dedicação em tempo integral. Fiocruz, SENAI e Embrapa 

são os principais parceiros desse tipo de cooperação. 

Tabela 2: Quantidade e orçamento dos projetos, por país africano (10/13). 

 

Fonte: ABC. Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral e 
Bilateral. Brasília: ABC, 4 ed., 2014, p. 245. 
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             Os números da ABC revelam a dissonância entre os investimentos em 

Moçambique e nos demais países africanos, detendo 18 dos 53 milhões de dólares 

registrados naquela agência no período. 

De fato, de 2003 a 2013, o país recebeu o maior número de projetos 
da ABC na África124. Em volume de recursos, ficou com 1 em cada 5 
dólares gastos no continente. Mais de trinta instituições públicas 
brasileiras cooperaram com Moçambique, entre elas um terço dos 39 
ministérios. Além dos projetos da Fiocruz e do Ministério da Educação, 
a Embrapa montou três campos agrícolas experimentais e um 
escritório regional no país. O SENAI projeta um centro de formação 
profissional. Há ainda mais de 100 atividades menores, como cursos 
e treinamentos. Também foram doadas 5 mil toneladas de arroz. E 
oferecidas 260 bolsas de estudo125.  

Os projetos usam a experiência brasileira com políticas públicas (policy 

transfer), sendo uma das características da cooperação técnica brasileira, transferir o 

know how adquirido pela administração pública interna, em forma de 

internacionalização das políticas públicas. Alguns projetos de grande porte são o 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação, que oferece cursos 

de graduação à distância, em parceria com faculdades brasileiras; o PROSAVANA, 

projeto agrícola que pretende fazer de Moçambique uma fronteira agrícola global126, 

com base na semelhança entre o Cerrado brasileiro e a Savana africana; o escritório 

africano da Embrapa, estabelecido no país; e a fábrica de medicamentos da Fiocruz, 

que produz antirretrovirais e outros  medicamentos genéricos. 

Com o governo Dilma, houve notório arrefecimento da política externa em 

geral, e da africana, em particular. Houve claro desincentivo à cooperação 

internacional, em termos de prioridades e, principalmente, de recursos. O orçamento 

da Agência Brasileira de Cooperação reflete isso: 

                                                 
124 Com Lula, a cooperação técnica viveu seu auge. O orçamento da ABC com programas na África 
passou de 527 mil dólares, em 2003, para 13 milhões de dólares, em 2010, no último ano do petista. É 
um aumento de 24 vezes. Porém, no governo Dilma, a tendência ascendente se inverteu. O valor caiu 
para 8 milhões de dólares em 2012. No total, de 2003 a 2012, a ABC gastou 49 milhões de dólares em 
seiscentos projetos, realizados em 43 dos 54 países da África – em média, 80 mil dólares por projeto. 
ABC, op. cit., 2014. 

125 ROSSI, op. cit., p. 178. 

126  Também grandes empresas brasileiras se estabeleceram no país, como a Vale, maior investidora 
estrangeira em Moçambique, desde 2012, a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. 
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Gráfico 3: Orçamento da ABC entre 2010 e 2014. 

 

Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação 
Técnica Internacional Multilateral e Bilateral. Brasília: ABC, 4 ed., 2014, p. 179. 

Não bastasse isso, a crise econômica e política que se instaurou no Brasil 

inviabilizou a manutenção dos níveis de recursos e projetos de cooperação técnica. 

Entretanto, muitos dos projetos estabelecidos têm natureza perene 127 , o que, 

certamente, resultará na continuidade desses projetos, por muitos anos. Mais que 

isso, são geradores de externalidades positivas, como o fomento à infraestrutura em 

Moçambique. Se as políticas públicas dependem de vontade e governabilidade, os 

elevados investimentos privados têm maior garantia de continuidade e de 

                                                 
127 A perenidade é uma peculiaridade do modus operandos da cooperação técnica brasileira para os 
países em desenvolvimento (CTPD) ou cooperação Sul-Sul, de natureza estruturante, opondo-se à 
característica tradicional da cooperação técnica de sua temporalidade, necessariamente.  
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longevidade, fazendo, da cooperação Brasil-Moçambique, uma parceria de longo 

prazo.  

 

3.3 FIOCRUZ ÁFRICA: parceria em saúde Brasil-Moçambique 

 

Figura 6: Logo da cooperação internacional da FIOCRUZ. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.fiocruz.br>. Acesso em: 10 out. 2015. 

Saúde é tema prioritário na agenda da cooperação técnica Brasil-

Moçambique. Entre 2000 e 2014, foi a área de maior destaque da cooperação 

brasileira, segundo a OPAS e a ABC, com 44 acordos assinados, seguido não muito 

de perto pela agricultura, com 39, e pela Educação, com 23128. A Fiocruz participa da 

grande maioria dos projetos de saúde naquele país, por meio do Acordo Brasil-

Moçambique e do Convênio de Cooperação Fiocruz-Ministério da Saúde de 

Moçambique. A Fiocruz responde, juntamente com os Ministérios da Saúde e das 

Relações Exteriores, pela formulação da política de cooperação em saúde e da 

estratégia de cooperação estruturante em saúde. 

Esses projetos ocorreram, principalmente, no âmbito do Termo de 

Cooperação e Assistência Técnica nº 41, do Programa de Cooperação Internacional 

                                                 
128 OPAS. Estratégia de cooperação técnica da OPAS/OMS com a República Federativa do Brasil 
2008-2012. Washington: OPAS, 2012. 



 67 

em Saúde, da OPAS, assinado entre ela e o MS, conjuntamente com a Fiocruz, que 

vigeu entre dezembro de 2005 e dezembro de 2015, e promoveu a cooperação técnica 

brasileira na África. Ele deixou como principal legado, segundo o coordenador do 

Centro de Relações Internacionais da Fiocruz (CRIS), José Roberto Ferreira, o avanço 

do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique129. 

Os principais projetos têm natureza estruturante, visando ao desenvolvimento 

de capacidades em saúde e ao fortalecimento do sistema de saúde de Moçambique. 

Dezenas de projetos foram implementados pela Fiocruz, de todas as dimensões, 

desde o apoio à vinda de alunos moçambicanos para participarem de cursos na 

instituição até a criação da única fábrica de medicamentos do país, passando pelo 

estabelecimento de cursos de pós-graduação, lato e estrito senso, ministrados e 

administrados em Moçambique130, inclusive por moçambicanos. 

Algumas das ações de cooperação com o país foram a implementação do 

banco de leite humano; a formação de multiplicadores para ações de capacitação da 

atenção à saúde materna, neonatal, infantil e do adolescente; a criação da biblioteca 

temática e do programa de educação à distância; a criação do centro de Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente; o Programa Farmácia Popular; a realização de 

cursos de mestrado e de doutorado em Ciências da Saúde, dentre outros projetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 OPAS, op. cit., 2015. 

130 A Fiocruz conta, atualmente, com dois cursos de mestrado e um de doutorado em Moçambique. 
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Tabela 3: Projetos componentes do TC-41, por matriz lógica e instituições. 
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Fonte: OPAS. Avaliação do Programa de Cooperação Internacional em Saúde: Intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e tecnologias entre instituições do campo da saúde pública no Brasil e 
nos países integrantes da OPAS/OMS. Brasília, 2015, p.16.  

Dois projetos merecem especial atenção nessa parceria Brasil-Moçambique, 

a fábrica de medicamentos antirretrovirais e de atenção básica à saúde e o escritório 

da Fiocruz estabelecido na capital, Maputo, que pode vir a tornar-se um escritório do 

Ministério da Saúde do Brasil131. A análise de suas histórias, dificuldades, limites e 

perspectivas permite alguma avaliação da própria cooperação técnica brasileira para 

os países em desenvolvimento ou cooperação sul-sul. 

A fábrica de medicamentos de Farmanguinhos, unidade técnica da Fiocruz, 

em Moçambique132, é o principal projeto da cooperação técnica em saúde na África, 

e, em termos financeiros e de duração, o maior projeto da cooperação brasileira133. 

Incialmente pensada em fins do governo FHC, seu projeto foi estabelecido de fato, e 

um protocolo de intenções assinado por Lula, em 2003; ficou pronta em 2010, mas 

                                                 
131 Informação prestada pela coordenadora da Fábrica e servidora de Farmanguinhos, unidade técnica 
da FIOCRUZ, Dra. Lícia de Oliveira. OLIVEIRA, L. Fiocruz África: o projeto da fábrica de medicamentos 
e o escritório da Fundação em Maputo. Rio de Janeiro: Farmanguinhos, 14 mar. 2016. Entrevista 
concedida ao autor pela coordenadora do projeto. 

132 Trata-se da única fábrica de medicamentos do país e a única unidade pública de produção de 
medicamentos em toda a África. Anteriormente, todos os medicamentos eram importados da Índia. 

133 Orçamento total estimado de 35 milhões de dólares, poderá vir a ser ultrapassado, em termos de 
valor, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), projeto do Ministério da Educação do Brasil naquele 
país. 
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custou uma década para entrar em efetiva operação, o que apenas ocorreu em 2013. 

Projeta-se sua autossuficiência para 2018. 

Principal causa de morte de adultos em Moçambique, segunda, considerando 

o conjunto da população, a Aids134 tem ali a oitava maior incidência do mundo, atingido 

1,6 milhão de pessoas, que correspondem a 13% das mulheres e a 9% dos homens. 

O pouco tratamento ofertado pelo sistema moçambicano de saúde eram coquetéis 

doados pela ajuda internacional, que, ainda hoje, alcança menos da metade dos 

afetados do país. A ideia brasileira revelou-se, assim, desde o início, de extrema 

relevância social e apelo na África, e a experiência brasileira no combate à doença já 

tinha reconhecimento global. 

A fábrica, apelidada pelos moçambicanos de Sociedade Moçambicana de 

Medicamentos (SMM), tem apenas uma unidade de fabricação de soros e duas linhas 

de comprimidos, uma contra a aids e outra para a atenção básica de saúde. Quando 

atingir a plena capacidade, deve fabricar cinco medicamentos para tratar a infecção 

por HIV e dezesseis para atenção básica, como anti-inflamatórios, antiparasitários e 

substâncias para controle de diabetes. No total, 21 genéricos. Participaram de seu 

financiamento o governo brasileiro, com a maior parte dos recursos, o governo 

moçambicano e, curiosamente, a Vale, empresa mineradora brasileira e maior 

investidora privada no país (2012), com uma doação de 4,5 milhões de dólares. 

Figura 7: Fachada da fábrica da Fiocruz em Moçambique. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.fiocruz.br>. Acesso em: 7 fev. 2016. 

                                                 
134 Em Moçambique, uma possibilidade é a implantação de projetos-piloto na área de saúde, em apoio 
ao Conselho Nacional de Combate ao HIV/AIDS de Moçambique (CNCS). 
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O Brasil doou a fórmula e a infraestrutura, equipamentos de controle de 

qualidade e matéria-prima para a fabricação dos primeiros lotes. Custeou o estudo de 

viabilidade e o plano de negócios da fábrica. Treinou dezenas de moçambicanos e 

bancou a equipe brasileira que tocou as atividades. Até agora, 55 pessoas foram 

treinadas e tocam as atividades, mas ainda sob a supervisão brasileira.  

O Brasil não era o único parceiro que Moçambique tinha em mãos135. 
Outros emergentes que se aproximavam da África também 
ofereciam ajuda no combate à epidemia.  A Índia fazia um lobby pela 
compra de seus genéricos. Já a china entrou em disputa direta contra 
o Brasil. Apenas cinco meses depois que a proposta brasileira foi 
aceita, os chineses começaram a negociar com o governo 
moçambicano a construção de uma indústria de antirretrovirais 
privada. Diziam ter tudo pronto para iniciar a construção 
imediatamente, a um décimo do custo estimado pelo Brasil. A fábrica 
era a menina dos olhos da política africana petista. Demonstrava a 
importância que o brasil queria conferir às suas novas conexões com 
a África e o diferencial da cooperação brasileira em relação à 
prestada pelo resto do mundo136. 

Para auxiliar no projeto da fábrica e na gestão dos demais projetos da 

cooperação técnica em saúde em Moçambique, o governo brasileiro decidiu criar, em 

2008, um escritório da Fiocruz na capital do país, Maputo. A ideia não era nova nem 

inédita 137 . Entendia-se, há alguns anos, que um escritório na África facilitaria a 

administração, a informação e o estímulo à cooperação sul-sul prestada pela Fiocruz. 

Desde 2008, o Escritório Regional da Fiocruz em Moçambique, conhecido como 

Fiocruz África, exerce atividades, mas, assim como a SMM, uma série de entraves de 

toda ordem impede o reconhecimento formal do escritório, inviabilizando sua 

efetividade. 

 

                                                 
135 Segundo Oliveira (op. cit., informação verbal) competição é hoje questão relativamente superada, 
tendo em vista a decisão política do governo de Moçambique de manutenção da natureza pública do 
projeto, que atrairia parceiros eventuais, não concorrentes. Recentemente, o Comissário de Saúde da 
União Européia, Tonio Borg, em visita à Fiocruz, manifestou interesse em participar do pojeto, podendo-
se vir a formar uma cooperação trilateral. Exemplo de cooperação trilateral no país é o acordo de 
cooperação entre a Fiocruz, o Center for Desease Control norte americano (CDC) e o Instituto Nacional 
de Saúde de Moçambique, firmado em janeiro de 2014, para o desenvolvimento de teste de malária 
pelo INS. 

136 ROSSI, op. cit., p.74. 

137 A Embrapa já havia aberto um escritório em Gana, no ano de 2006. 
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3.4 – Tensões, desafios e entraves 

A experiência brasileira recente de novo provedor de cooperação técnica, que 

teve, como visto, em Moçambique, seu principal campo, enfrentou, e ainda enfrenta, 

diversos percalços e desafios, que revelam encontrar-se o Brasil, ainda, pouco 

preparado para esse novo papel. Moçambique, pois, mais que em qualquer outro 

caso, revela-se valioso instrumento de análise das dificuldades e gargalos da 

cooperação técnica Sul-Sul brasileira e de avaliação dos resultados e perspectivas. 

O Brasil estimulou projetos de grande porte em Moçambique, mas não criou 

um sistema de cooperação internacional que o subsidiasse, inexistindo um corpo 

técnico, uma estrutura logística e um aparato burocrático adequado a sua execução, 

nem sistemas de monitoramento e avaliação efetivos dos projetos. Dificuldades 

técnicas, legais, jurídicas, administrativas, econômicas, logísticas, socioculturais e 

relativos às RI prejudicam a viabilidade, a eficácia e a efetividade de muitos projetos, 

além de desestimular muitos outros138. 

 

Entraves políticos: 

Entrave de natureza jurídico-política, o excesso de formalidades e de 

instâncias políticas revela-se apenas uma das muitas dificuldades enfrentadas pela 

cooperação brasileira em geral e pela Fiocruz em particular.  

O Escritório Regional da Fiocruz na África é exemplo paradigmático da 

dificuldade política. Assinado acordo entre a República do Brasil e a de Moçambique 

no dia 04/09/2008, não se encontra regularmente instituído até a presente data. Após 

passar por diversas comissões, o texto do acordo foi aprovado na Câmara dos 

Deputados e no Senado, em 2011, por meio do Decreto Legislativo nº 355/11. “A 

aprovação do projeto de decreto é a primeira etapa desta institucionalização, que 

possibilitará à Fiocruz ter um corpo dirigente permanentemente em território africano”, 

                                                 
138 O estímulo a novos projetos de cooperação é tido como uma das vantagens de se ter um escritório 
regional no continente africano. 
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explicou o Dr. José Luiz Telles139, coordenador do escritório à época, hoje a cargo da 

Dra. Lícia Oliveira, coordenadora também da fábrica de medicamentos. Dispõe o 

artigo 2º do Decreto ser o objetivo do acordo o de estabelecer o quadro jurídico sobre 

o qual irá assentar a instalação da Sede da Fiocruz África em Moçambique, “com a 

função de coordenação, acompanhamento e avaliação de programas de cooperação 

em saúde entre a Fiocruz e os países africanos”140. 

 Em todas as comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, o 
projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Isto 
representa o claro reconhecimento da cooperação em saúde que o 
Brasil estabeleceu com países da África e, em particular, o 
reconhecimento do protagonismo da Fiocruz no continente. Mas o 
decreto não regulamenta o escritório da Fiocruz em definitivo. Para 
que os cargos sejam criados e que a Fundação tenha autonomia para 
instituir os procedimentos necessários à completa institucionalização 
de seu escritório, há a necessidade de um dispositivo legal específico, 
um decreto presidencial, o qual vem sendo negociado entre a Fiocruz 
e os ministérios das Relações Exteriores, da Saúde e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Ainda assim, a aprovação do 
decreto legislativo no Congresso Nacional fortalecerá as posições que 
a Fiocruz e o Ministério da Saúde vêm defendendo, e não há dúvida 
da importância que os projetos de cooperação em saúde têm para a 
superação dos graves problemas sanitários que o continente africano 
enfrenta, em especial os países que integram a região subsaariana141.  

Desde novembro de 2011, espera-se o decreto presidencial 142  para a 

internalização definitiva do tratado internacional e institucionalização da Fiocruz 

África. O acordo tramitou no Itamaraty e, neste momento, depende de autorização do 

Ministério do Planejamento (MPOG) para seguir para a Presidência. Segundo a atual 

coordenadora do projeto, Dra. Lícia Oliveira, em que pese a extrema relevância do 

Escritório para a cooperação técnica em saúde com a África, sem sua 

                                                 
139  TELLES, J. L. Entrevista. Agência Fiocruz de Saúde, v. 4, n 3, 2011. Disponível em 
https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-tem-novo-representante-no-continente-africano. Acesso: 20 de jan. 
2016. 

140 BRASIL. Decreto Legislativo 355/2011. Disponível em: <http:///www.senado.gov.br>. Acesso em: 
20 jul. 2015. 

141 TELLES, op. cit., p. 5. 

142 A necessidade de decreto presidencial para a vigência, no Brasil, de tratado não está prevista na 
Constituição Federal de 1988, sendo, para Valério de Oliveira Mazzuoli, exemplo de costume 
internacional aceito pelo Supremo Tribunal Federal no Direito Internacional Público.  

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-tem-novo-representante-no-continente-africano
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institucionalização, todos os projetos da unidade ficam paralisados, sendo 

pressuposto de seu regular funcionamento.  

Creio que os desafios são vários e em diferentes dimensões. Na 
dimensão da própria Fiocruz, há uma tarefa importante de articulação 
interna entre as diversas iniciativas levadas a termo pelas unidades 
técnico-científicas. Neste ponto, o Escritório na África pode e deve 
servir de apoio para essa articulação, mas também há a necessidade 
de se criar mecanismos internos de gestão da cooperação 
internacional da Fiocruz, de tal maneira que haja coerência técnica e 
política com as diretrizes de governo e da instituição. Uma segunda 
dimensão diz respeito à afirmação da Fiocruz como polo inovador no 
cenário da cooperação internacional em saúde. Aí cabe uma gestão 
muito eficiente por parte do escritório para que os projetos em curso 
no continente africano tenham pleno sucesso, e assim maior 
visibilidade nas diversas instâncias internacionais, em especial na 
Organização Mundial da Saúde143. 

O comentário do ex-coordenador do escritório regional África revela que as 

melhorias devem começar internamente, no Brasil e na Fiocruz, que têm modelos de 

gestão incompatíveis com o volume e a profundidade de seus projetos internacionais. 

Um adequado sistema de cooperação técnica, pois, é demanda dos próprios 

colaboradores internos da Fundação, inclusive do autor desse estudo, os quais se 

deparam com procedimentos obscuros ou inexistentes, desde a formalização da 

cooperação até a execução e, principalmente, o monitoramento e a avaliação dos 

projetos144. 

Em se tratando de África, há que se reconhecer a dificuldade política dos 

países cooperantes com o Brasil, cujos governos se sucedem com grande velocidade 

e variedade ideológica, do que resulta grande dificuldade em dar continuidade aos 

projetos145. Pobreza, desigualdade, falta de infraestrutura, corrupção e baixíssimos 

índices de escolaridade são entraves comuns aos países africanos, os quais, no geral, 

                                                 
143 TELLES, op. cit., p. 9. 

144 Não se pode deixar de registrar, todavia, a melhoria sentida nos últimos anos pelos profissionais da 
área de RI em saúde da Fiocruz. Com a coordenação do CRIS e a articulação das instâncias de 
cooperação das unidades técnicas, hoje já se tem alguns fluxos desenhados e alguns procedimentos 
relativamente eficientes. A criação de grupo de trabalho específico (GT) e a instituição, em 2013, da 
Câmara Técnica de Cooperação Internacional (CT) foram passos importantes nesse processo, que 
contribuíram para o reconhecimento, no ano de 2014, do CRIS, como Centro Colaborador da OMS 
para a cooperação internacional. 

145 Em realidade, isso também ocorre no Brasil, em que pese ser em menor grau. 
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passam por permanente instabilidade sociopolítica, guerras e disputas geopolíticas e 

econômicas constantes. Além disso, se a administração pública brasileira permanece 

com baixos índices de qualidade na gestão, procedimentos de gestão da coisa pública 

são, muitas vezes, inexistentes nos países africanos. 

Moçambique tem-se revelado um país relativamente estável e atrativo nesses 

aspectos, a despeito de sua história política extremamente recente. Ainda assim, 

faltam-lhe recursos mínimos para suportar contrapartidas ou ônus minimamente 

correspondes aos bônus gerados ao país. No caso da fábrica de medicamentos 

antirretrovirais e genéricos, por exemplo, o projeto só se concretizou porque o governo 

brasileiro e a empresa privada brasileira Vale assumiram a maior parte dos custos. O 

governo moçambicano, embora entusiasmado e satisfeito com a proposta, deixou 

claro não ter condições de assumir os custos financeiros do projeto, cujo orçamento 

ultrapassou vinte milhões de dólares. 

Corroborando com essa realidade, José Roberto Ferreira, coordenador do 

CRIS, afirma que a principal dificuldade na cooperação em saúde com a África é o 

grau de subdesenvolvimento dos países africanos: 

Houve uma concentração muito grande em Moçambique. Foi lá́ que 
houve uma maior receptividade e um melhor entendimento entre o 
nosso pessoal e o pessoal local do Instituto Nacional de Saúde, que 
foi talvez a peça mais importante que se trabalhou na África. O Instituto 
Nacional de Saúde cresceu, se desenvolveu, e, atualmente, está 
ajudando inclusive a trabalhar com a Guiné Bissau nessa área, que já 
tinha o Instituto, mas que não avançou em nada com o nosso projeto. 
Os demais países praticamente nem começaram. Nesse sentido, a 
atividade na África foi muito limitada. O Instituto politécnico 
desenvolveu uns cursos de pedagogia tentando formar pessoal para 
desenvolver escolas futuras, mas na África não tem escola de saúde 
pública, de modo que praticamente a Rede de Escolas de Saúde 
Pública (RESP) não existe na África146.  

Apesar disso, como afirmado, o desenvolvimento do Instituto Nacional de 

Saúde de Moçambique (INS-MZ) foi um feito louvável da cooperação técnica 

brasileira, possivelmente a maior vitória da cooperação técnica brasileira em saúde 

                                                 
146 FERREIRA, J. R, apud OPAS, op. cit., 2015, p. 75. 
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até hoje obtida, a custo de grande esforço político e dos profissionais envolvidos, de 

ambos os países. 

Mas a principal dificuldade de natureza política está relacionada à própria 

aceitação, pelos Estados nacionais e demais atores envolvidos, no modelo de 

governança em saúde do qual a cooperação internacional participa. Há, ainda, forte 

centralização das decisões fundamentais em saúde no âmbito dos governos 

nacionais, em que pese o fortalecimento gradual das organizações internacionais e 

de particulares nesse processo. Mais que isso, é comum a percepção de que a política 

externa brasileira na África é imperialista147, e que a cooperação serve a interesses 

capitalistas do Brasil, principalmente de empresas de grande porte, como a Vale e as 

empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, dentre outras.  

 

Entraves Jurídico-regulatórios: 

O que se revelou, possivelmente, a principal reclamação dos profissionais da 

área de RI em saúde148 diz respeito à ausência de marco legal para CTI ou sua 

insuficiência para atender à nova função conferida a ela pelo Brasil nos últimos 

tempos, e que tem em Moçambique marco significativo 149 , a de país em 

desenvolvimento prestador de cooperação técnica, no marco da política de 

cooperação Sul-Sul ou entre países em desenvolvimento. 

A legislação brasileira apenas regula a cooperação técnica recebida pelos 

órgãos e entidades públicas federais de organismos internacionais, não dispondo 

acerca da cooperação ofertada pelo país. Trata-se do Decreto nº 5.151/04150, o qual 

                                                 
147 O escritor Moçambicano e Prêmio Nobel de Literatura, Mia Couto, afirma categoricamente isso, in: 
ROSSI, op. cit., 2015, p.357. 

148 Lícia Oliveira, José Roberto Ferreira, José Luiz Telles, dentre muitos outros. 

149 Cabe esclarecer, todavia, que a maioria dos profissionais atuantes na área não tem formação em 
Direito, não restando claro se esse pensamento subsistiria a uma análise propriamente jurídica do 
ordenamento pátrio regulador da cooperação internacional brasileira, ficando a recomendação 
particular do autor quanto a esse objeto de estudo. 

150 Note-se que o principal marco normativo é regulamentar, Decreto, não propriamente legal. A Portaria 
nº 717/06, do Ministério das Relações Exteriores, complementa o Decreto nº 5.151/04. 
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“dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades 

da Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos 

complementares de cooperação técnica recebida de organismos internacionais e da 

aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos”. Tal 

instrumento volta-se apenas às instituições públicas federais, e apenas quando em 

face de cooperação intermediada por organizações internacionais. 

A ausência de marco legal e regulatório em CTI praticamente inviabiliza a 

efetivação dos principais projetos, executados na base do improviso e de soluções 

temporárias. A contratação de pessoal, a aquisição de equipamentos e a transferência 

de recursos são realizadas, na maioria das vezes, por meio de programas de 

instituições multilaterais, como o PNUD151. Depois de transferido o dinheiro, a unidade 

de cooperação Sul-Sul do PNUD em Brasília passa a atuar em nome do Brasil. Se é 

preciso contratar alguém, comprar passagens aéreas, adquirir maquinário ou outros 

bens, o PNUD o realiza, muitas vezes acionando o PNUD Moçambique. Fundações 

de apoio, como a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 

Saúde (FIOTEC) também são utilizadas, principalmente para transferência de 

recursos. 

Em muitas situações, os recursos brasileiros foram autorizados por meio de 

Medida Provisória (MP), cuja edição é de competência do Presidente da República, 

considerando a longa tramitação do processo legislativo e, também por consequência 

disso, a ausência de Lei específica autorizativa de doações, empréstimos ou remessa 

de recursos para o exterior152. Igualmente, qualquer alienação de bens do Estado 

precisa ser previamente aprovada pelo Congresso. Muita da ajuda humanitária 

prestada pelo Brasil na última década se deu por esse mecanismo, tendo em vista a 

premência das circunstâncias, que tornariam inócuas as soluções legislativas, 

considerando a morosidade desta solução. 

O rigor da legislação brasileira e dos órgãos consultivos e de controle, como 

a Procuradoria Federal (AGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria 

                                                 
151 O próprio PNUD defende a criação de um aparato institucional governamental para os países em 
desenvolvimento. 

152 De acordo com a legislação brasileira, toda transferência de recursos exige lei autorizativa prévia. 
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Geral da União (CGU), desestimulam, quando não inviabilizam, a execução dos 

projetos. Essa problemática é perceptível mesmo na cooperação técnica nacional ou 

na execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 153 , sendo 

potencializada na cooperação internacional pelos demais gargalos envolvidos nesse 

tipo de processo.  

Por um período curto, a partir do segundo ano do primeiro governo, Dilma 

Rousseff mostrou-se até sensível a essa questão e propôs uma “Agenda África”, que 

avaliaria essas dificuldades, e envidaria esforços no sentido de superá-las, mas não 

se chegou a bom termo pela crise econômica e político-institucional que o Brasil 

enfrenta. 

Essa realidade significa grave desafio e um obstáculo à expansão da 
cooperação Sul-Sul, pois as crescentes exigências e mecanismos de 
controle orçamentário, em especial dos órgãos de controle interno - 
como o Tribunal de Contas da União - impõem grau crescente de 
complexidade aos processos de cooperação, no que diz respeito à 
transparência no dispêndio de recursos alocados. Outra limitação 
são as exigências de prestação de contas, auditorias e licitações 
para a aquisição de equipamentos. Esses mecanismos, se por um 
lado representam obstáculos burocráticos, por outro impõem ao 
recipiendário maior proficiência na execução dos projetos e 

transparência nos procedimentos a eles relacionados154. 

 

Entraves técnico-administrativos e orçamentários: 

Diversos desafios se colocam à cooperação técnica em seus aspectos 

técnicos e administrativos. Muitas questões técnicas foram avaliadas no Relatório de 

Gestão dos Termos de Cooperação da OPAS, publicado em 2015. A falta de 

                                                 
153 O rigor da legislação pátria, especialmente a Lei Geral de Licitações, à qual se sujeita, em regra, a 
cooperação técnica nacional e internacional é digna de anotação. A percepção dos profissionais 
brasileiros de pesquisa é que a legislação interna, invés de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico, dificulta ou mesmo inviabiliza o processo de C&T, e que os órgãos de apoio jurídico às 
instituições de pesquisa, como a Advocacia Geral da União e suas Procuradorias Federais, cumprem 
função mais proibitiva que de auxílio. Sabe-se, por outro lado, que a legislação atual é fruto da evolução 
conceitual na Administração Pública contemporânea, que enraizou princípios como da transparência, 
responsabilidade fiscal e prestação de contas. 

154 VALLER FILHO, op. cit., p. 131. 
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planejamento, de monitoramento e de avaliação dos projetos é praxe criticável na 

cooperação técnica, assim como a falta de conhecimento especializado de muitos 

técnicos que trabalham nos projetos. 

Lidar com pessoas de diferentes formações e conhecimentos e trabalhar em 

rede são dificuldades adicionais. Embora detivessem o conhecimento técnico e a 

experiência necessária para a execução dos projetos, seus executores sentiram certo 

estranhamento quando o realizavam em cooperação. A despeito da relevância 

conferida às redes para a cooperação estruturante em saúde155, na prática, poucas 

funcionam. Além disso, a gestão da informação é falha e dificultosa. Faltam sistemas 

de informação, e a comunicação entre os cooperantes se dá, muitas vezes, por meio 

virtual. Faltam técnicos em Moçambique e, relativamente à fábrica de medicamentos, 

só há uma faculdade de farmácia, o que reduz extremamente a oferta de mão de obra. 

O custo dos projetos estruturantes é elevado, nem sempre condizentes com 

as condições econômico-financeiras e orçamentárias do país. A primeira década dos 

anos 2000 foi de fartura de recurso, advindos, principalmente, dos elevados valores 

das commodities exportadas para a China, mas a segunda década do século XXI 

apresenta conjuntura distinta, muito mais modesta. “Os projetos estruturantes 

oferecem diversas vantagens: todavia, apresentam a limitação do seu elevado custo, 

característica que exige seguidos incrementos orçamentários para garantir sua 

implementação”156.  

Nas cooperações que envolvem a OPAS, a aquisição de passagens é 

demorada e a emissão às vésperas das viagens gera altos custos. Não se pode pagar 

diárias para estrangeiros, e o formato de prestação de contas envolvendo a OPAS é 

extremamente burocratizado e complicado, exigindo-se uma serie de relatórios e 

documentos muitas vezes de difícil acesso. 

                                                 
155 As Redes de Escolas Nacionais de Saúde Pública (RENS), de Escolas Politécnicas em Saúde 
(RETS) e, de Institutos Nacionais de Saúde (RINS) e de Bancos de Leite Humano, do Instituto 
Fernandes Figueira (IFF) são algumas das principais redes da CTI em saúde das quais a FIOCRUZ 
participa. 

156 ABREU, F. J. M. D. A evolução da cooperação técnica internacional do Brasil. Mural Internacional, 
v 4, n 2, 2013, p. 6. 
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O principal gargalo é a dificuldade de o Brasil gastar com a 
cooperação. Até para gastar o restrito orçamento de cooperação sul-
sul o Brasil tem enormes dificuldades. Grande parte das iniciativas é 
realizada ao longo de mais de um ano. No entanto, não há garantia 
de recursos para o setor além do ano corrente. A consequência é 
que o orçamento varia muito, comprometendo a execução das 

atividades157.  

A falta de recursos tornou-se um desafio adicional no governo Dilma Rousseff. 

Os recursos da ABC encolheram 40% só nos dois primeiros anos de seu governo, 

embora o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 previsse aportes de R$ 50 milhões 

anuais para a ação cooperação internacional. Com o agravamento da crise político-

econômica no Brasil, o orçamento da cooperação tem sido anualmente reduzido, 

correndo-se o risco de se paralisar projetos, pelo menos quando restritos a instituições 

e a recursos públicos. A garantia da continuidade orçamentária desses projetos é uma 

dificuldade extra, além de um desperdício. 

 

Entraves relativos à RI: 

A diversidade de tipos de cooperação é outro gargalo. Não se conseguiu 

estruturar um marco comum que abrigasse toda a cooperação humanitária, técnica, 

científica158, cultural, educacional e comercial. Acaba-se qualificando tudo de modo 

igual, e conferindo-se o mesmo tratamento para matérias distintas. Ademais, a 

informação é absolutamente falha em termos de cooperação técnica. É fácil encontrar 

anúncios dos projetos de cooperação do Brasil, mas quase impossível achar 

informação sobre suas execuções e resultados. Se do lado do Brasil não é fácil, do 

lado africano é ainda pior: “Nem o Ministério de Planificação e Desenvolvimento de 

                                                 
157 ROSSI, op. cit., p. 232. 

158 A despeito do presente estudo voltar-se para a cooperação técnica em saúde, a qual prioriza, 
conforme a estratégia da cooperação Sul-Sul estruturante em saúde, a estruturação dos sistemas 
nacionais de saúde e de recursos humanos em saúde nos países latino-americanos e africanos de 
língua oficial portuguesa, não se deve menosprezar a cooperação científica realizada pelo Brasil e, na 
área da saúde, pela Fiocruz. Os diversos institutos da Fundação atuam em eminentes redes de 
cooperação em pesquisa e em desenvolvimento tecnológico, tanto com instituições de C&T dos países 
do Sul, quanto, principalmente, dos países do Norte, vinculando-se aos principais institutos mundiais 
de pesquisa em saúde, como o National Institute of Health (NIH), dos EUA, e o Instituto Pasteur, da 
França. 
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Moçambique, que coordena toda a cooperação recebida pelo país, tanto dos doadores 

do Norte como dos emergentes, tem uma dimensão do valor total do apoio 

brasileiro”159.  

No caso da fábrica de medicamentos, o Brasil enfrentou, ainda, a disputa 

geopolítica dos doadores tradicionais e da China, que, na última década, compete 

vigorosamente por espaço geoeconômico e político no continente, com fortes 

investimentos e projetos. Para os doadores tradicionais, o projeto brasileiro, que 

envolve efetiva transferência de tecnologia, vai de encontro ao modelo de cooperação 

historicamente presente na África, que, no caso dos medicamentos moçambicanos 

para a Aids, eram integralmente doados pela ajuda internacional do Norte. Governos 

e empresas privadas tentaram, ao longo desses mais de 10 anos de projeto, comprar 

ou sabotar a fábrica.  

Essa questão coloca em discussão a capacidade da cooperação de fomentar 

a governança global da saúde, tendo em vista os interesses a moverem os Estados 

nacionais no sentido da CTI. Não se omite a existência de interesses econômicos, 

geopolíticos e de política internacional por trás de diversos projetos de cooperação 

técnica160, inclusive da vinculação cada vez mais estreita entre a ajuda humanitária, 

modalidade de cooperação internacional, e o grande capital, que ensejou o conceito 

de filantrocapitalismo161.  

Independentemente da reserva mental a mover a política externa brasileira ou 

de outro país no sentido da CTI, ela fomenta a governança global e, no caso da saúde, 

revela-se instrumento poderoso na era da globalização, inclusive como alternativa à 

globalização conduzida prioritariamente pelo capitalismo contemporâneo, ou seja, no 

sentido de uma globalização mais democrática e menos excludente162, que tenha na 

saúde direito humano fundamental relacionado à agenda do desenvolvimento. 

                                                 
159 Ibid., p. 178. 

160  Não é esse, contudo, o objeto de discussão prioritário nesse estudo, voltado à percepção da 
cooperação técnica como estratégia de governança global, não como estratégia nacional de política 
externa. 

161 BIRN, op. cit., 2014. 

162 Estudo aprofundado sobre o tema foi desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos (organizador), 
em trabalho que resultou em seis livros, cujo título é “Reinventar a emancipação social para novos 
manifestos”. Em um deles, extremamente oportuno para o Brasil, considerando a detenção de mais de 
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Entraves culturais: 

O discurso oficial brasileiro justificador da cooperação técnica prestada ao 

continente africano enfatiza, além da “dívida histórica”, advinda da escravidão, e da 

solidariedade como princípio da política externa brasileira, um suposto “passado 

comum”, promotor de afinidades histórico-culturais e de “problemas comuns”. De fato, 

há semelhanças e afinidades entre os brasileiros e muitos africanos, o que é bastante 

relatado pelos moçambicanos. Todavia, não se deve negligenciar as diferenças 

culturais existentes entre os países africanos e entre eles e o Brasil. O discurso da 

África como uma unidade monolítica é deveras criticado163, em nada correspondendo 

à realidade sociocultural e política do continente, absolutamente plural. 

As diferenças culturais e o desconhecimento recíproco, mas, enquanto 

provedor de cooperação, principalmente do Brasil em relação às diversas realidades 

sociais nacionais do continente africano são claros dificultadores da cooperação 

técnica. O reconhecimento dessas diferenças, a despeito de representarem entraves 

ao aprofundamento da cooperação, revela-se essencial à proposta mesmo de 

cooperação horizontal ou Sul-Sul, confundindo-se com a própria noção desse 

instituto. 

É o que explica a professora da Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/Fiocruz), Dra. Anamaria Tambellini, em entrevista concedida à OPAS/OMS, 

para o Relatório final da gestão do TC-41: 

O que eu acho que é o maior desafio da cooperação internacional [...] 
o que para gente era cooperação estruturante em um conceito ai bem 
fluido, não dá para a gente definir muito bem, mas o que que a gente 
entendia. Na área internacional, você̂ não pode, segundo a nossa 
concepção, por exemplo, eu criei uma determinada tecnologia para 
uma bactéria, no meu laboratório, criei isso e tenho um kit diagnóstico. 
Se eu vou para Moçambique fazer cooperação, eu vou transferir essa 
tecnologia, eu chego lá́ e falo: olha o kit é esse e você̂ vai precisar 
disto, e daquilo, ou seja, a mesma coisa que eu faço aqui eu vou fazer 
lá. [...] Quando você está trabalhando na lógica da formação, você não 

                                                 
80% do bioma amazônico, e estritamente relacionado ao tema saúde, em diversos aspectos, trabalha-
se o tema da biodiversidade e sua relevância para o desenvolvimento, em uma perspectiva global 
alternativa. Vide: SANTOS, B. S. Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  

163 SARAIVA, op. cit., 2015. 
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pode fazer a mesma coisa que você faz aqui lá, porque o contexto é 
completamente diferente. Ou seja, esse perfil de trabalhador dele aqui, 
esse perfil está vinculado a uma necessidade da realidade do sistema 
de saúde nosso. Então o que isso exige? Exige que você, quando vai 
a Moçambique, propor ou ajuda-los a construir um perfil dos 
trabalhadores, pensar em um curso, você tem que entender 
minimamente como está organizado o sistema de saúde e o sistema 
de educação de Moçambique, porque senão você vai vir com a sua 
ideia, do seu cursinho que você dá aqui e quer aplicar lá, e a gente já 
sabe que isso não vai funcionar164.  

Essa dificuldade ressalta a postura do Brasil face aos projetos de cooperação. 

A ideia da cooperação horizontal sustenta-se na bilateralidade e na igualdade, de 

modo a ter-se uma formação e um aprendizado conjunto. Ignorar esse fato representa 

não apenas negligência à governança multilateral, mas, até mesmo, imperialismo 

velado e reprodução, na escala de proporção cabível ao Brasil, enquanto país em 

desenvolvimento, dos mecanismos tradicionais de cooperação, desenvolvido de 

modo unilateral e não compartilhadamente, como sugere o discurso brasileiro e a 

CTPD. 

Moçambique é um país muito pouco conhecido no Brasil. Aí há quase 
tudo por fazer. Mais grave que não conhecer é pensar que se conhece. 
É mais grave. Portanto, pensar que não é preciso ter o esforço de 
viajar. No Brasil, acho que existe muito forte esse estereótipo que, se 
calhar, nós, moçambicanos, somos parecidos com Angola. Ou somos 
parecidos com alguma coisa que não se sabe bem o quê, que é a 
África. Portanto, trata-se simplesmente de saber onde é que estão os 
candomblés daqui. Um processo de se partir daquilo que são 
estereótipos africanos no Brasil para depois tentar reencontrá-los 
aqui165.  

A leitura brasileira da África contemporânea é demasiado restrita à dimensão 

da afro-brasilidade166, sendo o continente um lugar sagrado do passado, de dívidas 

históricas espalhadas por todo o mundo e do diálogo global dos afrodescendentes. E 

muitos africanos mantêm essa postura de vitimização, inclusive os moçambicanos167, 

embora se viva um renascimento cultural africano, que valoriza o presente e o futuro, 

                                                 
164 TAMBELLINI, Entrevista. In: OPAS, op. Cit., 2015, p. 67. 

165 COUTO, Mia. Entrevista. In: ROSSI, op. cit., p. 362. 

166 SARAIVA, op. cit., 2015. 

167 COUTO, Mia. op. cit.. 
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em consonância com o momento alentador vivido hoje no continente, ignorado em 

grande medida pelos brasileiros. 

Nesse sentido, o discurso oficial brasileiro muito pouco condiz com a realidade 

da África. O desconhecimento apresenta-se, pois, como o principal entrave de 

natureza sociocultural. Mais que isso, o papel desempenhado pelo Brasil na 

cooperação com o continente deve compreender o momento atual por que passam 

os povos e nações africanas no século XXI, principalmente suas elites, voltadas para 

a construção do futuro.  

Mas não se traça o futuro da África apenas de fora para dentro. Os 
africanos estão reivindicando e construindo autonomia decisória. 
Buscam soluções nacionais para seus desafios na área social e da 
cidadania. Há, nesse sentido, um ambiente mais positivo A mais 
importante inciativa, emblemática da autoconfiança que se espraia 
no seio da inteligência política do continente, foi o lançamento da 
Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (Nepad), em 2001. 
Ao reivindicarem a capacidade de construção de seu futuro, as 
lideranças africanas estão atraindo para si a responsabilidade de 
superação do grau marginal de inserção ao qual o continente foi 
submetido na década de 1990. Buscar um lugar mais altivo, menos 
subsidiário na globalização assimétrica atual é o argumento central 
do contorno do desenho estratégico que a Nepad significa168.  

Conhecer essas realidades locais e a mentalidade atual dos povos africanos é 

condição para a efetividade de uma cooperação que se proponha horizontal e ainda 

mais imprescindível à concertação da governança global. E o continente busca novas 

formas de inserção internacional, para além do modelo de fornecedor de commodities, 

e em favor de agregação às cadeias produtivas globais no campo tecnológico e da 

inovação. 

Uma orquestração consciente e valorativa das culturas e valores locais permite 

a formação de modelos de governança efetivos e alternativos, resultado das vontades 

manifestadas domesticamente, e não à mercê da conjuntura global externamente 

orientada. 

 

                                                 
168 SARAIVA, op. cit., 2015, p. 47. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo discutiu a saúde na era global e analisou a CTI em saúde 

como parte desse processo. Refletiu-se acerca do fenômeno da globalização e suas 

consequências para as políticas nacionais, principalmente de saúde. Analisou-se a 

CTI, enquanto instrumento do desenvolvimento social e sua utilização, na atualidade, 

como ferramenta de política externa. Pesquisou-se, por fim, os projetos brasileiros 

desenvolvidos em parceria com o Ministério da Saúde de Moçambique, tendo sido 

discutidas algumas das principais dificuldades enfrentadas no decorrer de suas 

execuções. 

Superadas essas etapas, é possível chegar-se a algumas conclusões a 

respeito da política brasileira de CTI em saúde. É possível, ainda, projetar 

perspectivas relacionadas à matéria e traçar um mapa do caminho para a melhoria 

dos resultados desse processo. 

Com base no diagnóstico dos entraves à cooperação técnica prestada pelo 

Brasil, pode-se indicar algumas sugestões. Entrevistados pela ABC, pela OPAS e pelo 

autor 169  sugeriram propostas à melhoria e aprofundamento da cooperação 

internacional brasileira. Em comum, sugeriram a estruturação de um sistema de 

cooperação internacional, suportado por um marco regulatório específico.  

Relativamente aos entraves de natureza político-burocrática, poder-se-ia 

pensar em procedimentos especiais para temas rotineiros, além da especialização de 

órgãos e do corpo técnico envolvido nos projetos de cooperação. Cursos de 

atualização e de capacitação setoriais são também indicados nesse sentido, assim 

como estágios nas agências e setores institucionais responsáveis por gestão em CTI, 

como a ABC e o CRIS170. Essas medidas tendem a agilizar os tramites e, assim, 

reduzir ou amenizar a excessiva burocratização. 

                                                 
169 Relatório de Cooperação Técnica ABC 2012, Relatório de Gestão dos Termos de Cooperação 
OPAS 2015 e entrevista a Dra. Lícia de Oliveira, coordenadora da Fábrica de Medicamentos em 
Moçambique e da Fiocruz África (2016). 

170  O CRIS tem envidado esforços nesse sentido e vem promovendo oficinas permanentes de 
capacitação dos trabalhadores da Fiocruz envolvidos com atividades de CTI. 
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Por seu turno, relativamente às dificuldades técnico-administrativas, é 

primordial o aperfeiçoamento da gestão da cooperação técnica, podendo-se propor 

algumas medidas nesse sentido.  

O desenvolvimento de uma rede de informações se coaduna com a 

necessidade de monitoramento e avaliação dos projetos, inclusive quanto aos 

impactos gerados no país cooperante e para sua sociedade171. Atrelar-se, nesse 

sentido, a aprovação de verbas para projetos a metas e resultados é fortemente 

indicado172. Ferramentas tecnológicas precisam ser incorporadas às agências de 

cooperação e às instituições brasileiras prestadoras de cooperação técnica, as quais 

devem criar escritórios e gerências de projetos e de captação de recursos junto às 

fundações e instituições multilaterais. 

Para isso, como visto, primordial que se aperfeiçoem os mecanismos de 

gestão internos dos próprios órgãos e instituições brasileiras atuantes na área da CTI, 

como a Fiocruz. Partir-se de um adequado sistema de cooperação interna, com 

mecanismos de monitoramento e avaliação das cooperações, a partir da lógica de 

gestão de projetos, é indicado para o aperfeiçoamento da CTI. Para a Fiocruz, 

instituição plural, composta por mais de vinte unidades técnicas, a coordenação 

institucional da área de cooperação é pressuposto fundamental ao tratamento do tema 

com relação aos parceiros. 

Válido, nesse sentido, reproduzir o modelo de fluxograma do ciclo de gestão 

dos projetos de CTI recomendado pelo Relatório de Gestão da Cooperação Técnica 

da ABC: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 A tendência atual é conferir igual tratamento à CTI àquele conferido aos projetos de pesquisa, ou 
seja, pensa-la na lógica de projetos, com metas e indicadores, avaliação e monitoramento. Isso resulta 
em uma melhoria na gestão da cooperação, além de garantir informações reaproveitáveis e 
mecanismos de comunicação entre os cooperantes. 

172 OPAS, op. cit., 2015. 
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Figura 8: Fluxograma do ciclo de gestão dos projetos de cooperação Sul-Sul. 

 

Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul. 
Brasília: ABC, 2013, p. 83. 
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Como se nota no fluxograma, a proposta da ABC é de gestão das iniciativas 

de cooperação técnica Sul-Sul como um processo cíclico composto por cinco etapas, 

quais sejam, identificação, prospecção, formulação e enquadramento, implementação 

e monitoramento e, finalmente, avaliação e encerramento, após a qual o ciclo se 

reinicia. 

A identificação consiste na recepção e análise da solicitação de cooperação. 

Neste estágio, a cooperação é apenas uma ideia de projeto, que será analisada pelas 

potenciais instituições cooperantes à luz de critérios como a convergência entre as 

experiências ou a disponibilidade de recursos. 

A fase de prospecção objetiva detalhar a ideia da iniciativa e produzir 

subsídios para a tomada de decisão conclusiva a respeito da possibilidade de 

atendimento da solicitação de cooperação. A partir de amplos diálogos entre técnicos 

brasileiros e do país proponente, os elementos fundamentais do instrumento de 

cooperação técnica são delineados e analisados, dentre eles os objetivos e resultados 

almejados, os beneficiários e demais envolvidos, os mecanismos de coordenação e 

os insumos requeridos. 

A fase de formulação e enquadramento busca a elaboração de um documento 

inicial, com o projeto delineado e aceito pelas partes cooperantes. A implementação 

e monitoramento abarca dois processos de gestão interligados e interdependentes. O 

primeiro se refere à implementação técnica e à execução administrativo-financeira das 

atividades previstas no documento da iniciativa, a partir da mobilização dos insumos 

e das instituições cooperantes. O segundo componente desta fase é o processo de 

monitoramento, por meio do qual é feito o acompanhamento participativo do progresso 

da parceria na consecução dos objetivos e resultados almejados. 

Finalmente, a fase de avaliação e encerramento procede à avaliação interna 

da iniciativa, o que consiste em um apanhado geral do projeto em seus aspectos 

técnicos, gerenciais e operacionais. Quando previsto no documento da iniciativa, esta 

última será também objeto de avaliação externa, para ser valorada segundo critérios 

de eficácia, eficiência e sustentabilidade, dentre outros.  
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O Brasil, enquanto país em desenvolvimento provedor de cooperação173,  

enfrenta, por óbvio, grave limitação orçamentária. Para superar esse imbróglio, a 

cooperação triangular apresenta-se como medida coerente e efetiva, e dá-se por meio 

da triangulação de organismo internacional multilateral, como a OPAS, inclusive por 

meio de suas agência e programas, como o PNUD; ou de um terceiro país, 

normalmente desenvolvido e com tradição na prestação de CTI, como nos ensina o 

coordenador da ABC, Fernando José Morroni de Abreu: 

Na triangulação, congregam-se, de um lado, as vantagens 
comparativas do Brasil em termos de afinidade, existência de 
tecnologias melhor adaptadas às realidades de outros países e, de 
outro lado, as vantagens comparativas dos países doadores 
tradicionais (recursos financeiros, estrutura logística etc.) ou a 
experiência acumulada e os conhecimentos específicos das 

organizações internacionais174.  

A ABC apresenta a seguinte representação gráfica da cooperação triangular: 

Figura 9: Estrutura das cooperações trilaterais. 

 

Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul. 

                                                 
173  “País intermediário”, “potência regional” ou “system affecting country” são algumas das 
terminologias utilizadas para o Brasil, assim como para Índia, África do Sul e, até mesmo, China. Vide: 
SOARES LIMA, A política externa brasileira e os desafios da cooperação Sul-Sul. Brasília: RBPI, v. 48, 
n 1, jun. 2005.  

174 ABREU, op. cit., p.7. 
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Brasília: ABC, 2013, p. 14. 

Essa estratégia coaduna-se, ademais, com o sistema desejado de governança 

em saúde, retirando-se a competência exclusiva dos governos nacionais de regular e 

administrar os processos de cooperação em saúde. A triangulação da OMS é sempre 

aconselhável, com vista à democratização, à transparência e à universalização da 

gestão da saúde. 

A triangulação com países desenvolvidos também eleva a eficiência, a eficácia 

e, até mesmo, a efetividade das ações em saúde, ainda que lhes falte o componente 

desejável de governança multilateral. Em Moçambique, essa estratégia pode ser a 

garantia da continuidade e da efetividade de alguns grandes projetos estruturantes, 

considerando-se o interesse de governos e de empresas privadas em participar. É o 

caso, por exemplo, da fábrica de medicamentos, a qual interessa à União Europeia, 

como expressamente afirmado por seu Comissário de Saúde, Dr. Tonio Borg, em 

entrevista à Agência Fiocruz de Notícias, em setembro de 2014:  

Escolhemos a Fiocruz basicamente por conta do projeto que 
desenvolve com Moçambique e por conta de sua experiência. Há 
uma ausência do HIV/Aids na agenda política de certos países. Eles 
investem somente na ajuda financeira externa, mas não investem de 
fato parte de seu orçamento nacional para combater o HIV/Aids. 
Essa atitude deve ser mudada. Agora há cooperações internacionais 
que mostram que não é possível lutar contra a Aids somente 
dependendo da ajuda externa. Ela é importante, mas deve ser 
acompanhada por um projeto e plano nacionais, principalmente em 

países severamente afetados pela doença175.  

Ela já ocorre no país, como revela a ABC, participando Alemanha, EUA, Itália 

e Japão como parceiros do Brasil em projetos de cooperação em Moçambique, mas 

deve ser estimulado e, tanto quanto possível, executado por intermédio de organismos 

globais, como a OMS. 

                                                 
175 BORG, T. Comissário de saúde da União Europeia quer fechar parceria com Fiocruz. Agência 
Fiocruz de Notícias, v. 4, n 5, jan. 2014. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/comissário-de-saúde-
da-união-europeia-quer-fechar-parceria-com-fiocruz-para-combate-à-aids-na-áfrica. Acesso: 15 fev. 
2015. 

 

https://agencia.fiocruz.br/comissário-de-saúde-da-união-europeia-quer-fechar-parceria-com-fiocruz-para-combate-à-aids-na-áfrica
https://agencia.fiocruz.br/comissário-de-saúde-da-união-europeia-quer-fechar-parceria-com-fiocruz-para-combate-à-aids-na-áfrica
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Figura10: Projetos de CTI brasileiros com a triangulação de países do Norte. 

 

Fonte: ABC - Agência Brasileira de Cooperação. Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação 
Técnica Internacional Multilateral e Bilateral. Brasília: ABC, 4 ed., 2014, p. 79. 

Aconselha-se aqui, também, a disseminação e a democratização da CTI, 

atribuindo-se às instituições privadas e da sociedade civil em geral o papel de 

cooperar. Menos governo aqui significa menos custos e mais democracia. 

Desburocratizar e pulverizar a cooperação técnica apresenta-se, nesse sentido, como 

medida importante na era da globalização. 

No que concerne ao gargalo jurídico-legal, o aperfeiçoamento da legislação 

brasileira relativa à cooperação técnica e, principalmente, o desenvolvimento de um 

marco regulatório específico para a cooperação Sul-Sul prestada pelo Brasil, que 

considere a tendência de governança global à saúde, é extremamente aconselhável. 

Sugere-se, aqui, uma investigação comparada da legislação dos países 

tradicionalmente provedores de cooperação técnica e das recomendações das 

instituições multilaterais internacionais, como meio adequado à discussão do modelo 

jurídico a ser adotado pelo Brasil. 
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Essa evolução deve ocorrer, pari passo, com o aprofundamento da governança 

multilateral da saúde, o que envolve a própria reforma dos agentes globais em saúde, 

notadamente a OMS. A própria instituição reconhece essa necessidade, e tem como 

modelo de gestão global em saúde o seguinte quadro, previsto no Relatório para a 

governança em saúde: 

 

Figura 11: Modelo de Governança Global em saúde. 
 

 

Fonte: OMS. Relatório Final de Governança em Saúde 2014. Genebra: OMS, 2014, p. 19. Disponível 
em:http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/sistematizao%20brasil%20consulta%20publ
ica_versao%20final_1.pdf?ua=1. Acesso em: 18 nov. 2015. 

Essencial, nessa evolução normativa, será repensar o papel das instituições 

multilaterais, principalmente a OMS, considerando-se, nesse sentido, a governança 

multinível em saúde, cumprindo à legislação brasileira harmonizar-se com as funções 

dos organismos multilaterais, conforme, inclusive, reconhecimento e recomendação 

do Relatório Final de Governança em Saúde176. 

                                                 
176 Recomendação 2: A OMS deve prestar assistência técnica estratégica aos países, em apoio a sua 
missão como fornecedora de bens públicos globais. Ela não deve procurar realizar atividades que 
poderiam ou deveriam ser desenvolvidos melhor por outros - pelo governo anfitrião, com ou sem apoio 
de outras agências. OMS. Relatório Final de Governança em Saúde 2014. Genebra: OMS, 2014, p. 10. 

http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/sistematizao%20brasil%20consulta%20publica_versao%20final_1.pdf?ua=1
http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/sistematizao%20brasil%20consulta%20publica_versao%20final_1.pdf?ua=1
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Outro aspecto relevante a ser enfrentado pela CTI diz respeito ao 

reconhecimento da diversidade cultural e consequente tolerância. A aceitação das 

diferenças é condição para a superação das dificuldades e para a construção de 

alternativas, e condiz com a ideia de governança global. Nesse sentido, inclusive, 

surgem propostas alternativas de lidar com a globalização e algumas de suas marcas 

perversas para os países menos desenvolvidos. 

A política brasileira doméstica e externa de saúde deve acompanhar vis a vis 

esse processo, e a CTI em saúde apresenta-se, nesse sentido como contribuição 

importante. A relevância do tema para o país, na última década, é, pois, positiva e 

benéfica, mas o reconhecimento das limitações do país será produtivo, se servir para 

a formulação de alternativas que ampliem o horizonte decisório dos projetos e das 

ações em saúde, projetando-os para foros multilaterais. 

As dificuldades e os entraves que se colocam no caso de Moçambique, e que 

são, no geral, problemas enfrentados pelo Brasil ao lidar com a política de cooperação 

técnica, revelam-se, portanto, oportunidades para se repensar a inserção brasileira no 

processo de governança global da saúde. Dessa perspectiva, a cooperação técnica 

apresenta-se como valioso instrumento de desenvolvimento social e de melhoria da 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Disponível em: 
http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/sistematizao%20brasil%20consulta%20publica
_versao%20final_1.pdf?ua=1. Acesso em: 18 nov. 2015. 

http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/sistematizao%20brasil%20consulta%20publica_versao%20final_1.pdf?ua=1
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