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A palestra reproduziu parte da experiência vivida pelo grupo de alunos e professores do PPGPDS 
turma 1 na viagem a Moçambique e as atividades que o Prof. Rodrigo Medeiros vem desenvolvendo 
com o país (principalmente na região norte do país). 

O palestrante apresentou informações gerais da História de Moçambique, comparando-a com a 
História do Brasil, mostrando algumas similaridades que podem justificar a cooperação, inclusive 
apontando grandes perspectivas de crescimento econômico para o país africano. Em seguida 
apresentou alguns dados estatísticos mostrando um baixo IDH, altas taxas de analfabetismo, 
natalidade e mortalidade. Apresentou também os grandes desafios na saúde como as altas taxas de 
infecção por HIV e incidências de Malária e Tuberculose.  

Segundo o palestrante, a região norte é a região mais populosa e mais pobre de Moçambique, onde 
se concentram esses grandes desafios. Essa é a região mais atrativa, pois apresenta as maiores 
reservas minerais e o solo é bastante fértil. Moçambique se configura como um dos países que mais 
crescerá nos próximos anos, sendo uma grande fronteira para investimentos. Apresenta como ativos 
para o desenvolvimento, terras férteis para agricultura e recursos minerais em abundância (ferro, 
óleo e gás). 

Então, como o Brasil poderia cooperar com o desenvolvimento do Moçambique? O palestrante 
apresentou as iniciativas brasileiras no país, configuradas a partir do governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2003. Estas iniciativas estão localizadas na região norte do país: 

1. ZEE Nacaia – semelhante à Zona Franca de Manaus, que é uma zona portuária para 
instalação de indústrias; 

2. Vale do Rio Doce – desenvolvendo projetos de mineração de ferro; 
3. Construção do aeroporto – pela ODERBRECHT; 
4. Pró Savana – corredor de Nacala – agronegócio (agricultura e silvicultura) – uma parceria 

Moçambique, Brasil e Japão; o Japão quer comprar soja não transgênica que vai ser 
produzida em Moçambique, e nesse caso, o Brasil transfere a tecnologia agrícola; 

 



Em seguida houve um debate com a participação do Célio e da Maura, que são alunos do PPGPDS 
turma 2, naturais de Moçambique, e estes também puderam comentar e responder questões do 
plenário. 

O Célio e a Maura colocaram que estes projetos têm pouca participação da população local, que há 
baixa inclusão dos Moçambicanos e que o Estado vem negociando diretamente com os países e as 
empresas sem um aval da população. Acrescentaram que o PRO-SAVANA, por exemplo, é um projeto 
que reproduz o agronegócio brasileiro em Moçambique e apresenta forte tendência de criar as 
mesmas consequências maléficas de concentração de renda e terra, degradação ambiental e social. 
Os alunos ainda citaram que a população Moçambicana, com os índices de analfabetismo 
apresentado, entre outros, tem baixa capacidade de reagir ao poder destas empresas e isso 
representa um grande desafio nas questões de aculturação e resiliência social. 

Ficou claro durante o debate, a necessidade de esclarecer a população do Moçambique sobre os 
reais impactos destes empreendimentos, bem como a necessidade de preparar a sociedade civil para 
a discussão dessas questões. 

 

 


