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 O presente trabalho visa a compreender a inserção internacional do Brasil na África 

Subsaariana através das políticas de cooperação técnica para o desenvolvimento no âmbito da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), focando no setor agrícola. Através deste objetivo 

geral, discute-se a reorientação da Política Externa Brasileira (PEB) evidenciada pela 

oscilação do modelo de projeção internacional do Itamaraty, passando de uma estratégia de 

atuação da credibilidade para o da autonomia, sobretudo a partir das novas diretrizes 

preconizadas pelo ministro Celso Amorim a frente do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) desde 2003 sob o governo Lula. Após realizar um balanço das mudanças da PEB, a 

pesquisa faz um levantamento quantitativo e panorâmico dos 515 (quinhentos e quinze) 

projetos empreendidos pela ABC na África Subsaariana como forma de discutir a cooperação 

Sul-Sul. Nessa linha, a pesquisa busca aprofundar a análise dos projetos ligados à área da 

agricultura, tendo em vista a expertise brasileira na área através da atuação da EMBRAPA. 

Para tanto, o trabalho ampara-se numa pesquisa de tipo bibliográfica-documental, na medida 

em que utiliza-se a produção acadêmica já desenvolvida nas obras de Veiga (2011), Lima 

(2005), Amorim (2005), Ricupero (2010), Saraiva (2009), Ribeiro (2009), Vigevani & 

Cepaluni (2007), Pecequilo (2008), Seibert (2012), Cervo (2010), Pimentel (2000), Patriota 

(2011), Cabral (2011) e Reis (2012), bem como em documentos que permitem dar suporte 

empírico à proposta analítica, extraídos das bases de dados da ABC, MRE, IPEA, MDIC, 

PNUD, EMBRAPA, MDA, SENAI e Fiocruz. Por fim, o trabalho objetiva avaliar a projeção 

diplomática brasileira a partir da cooperação técnica para o desenvolvimento na África 

Subsaariana.  

 

 

 

 

 

 


