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 Desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães no Brasil há quase 200 anos, os dois países 
estão ligados por laços culturais, sociais e econômicos com distintas dinâmicas de acordo com os mo-
mentos históricos. Nos últimos anos, mudanças políticas, econômicas e sociais no Brasil e na Alemanha 
levaram a alterações nas relações de cooperação para o desenvolvimento. No contexto de redução dos 
espaços para a sociedade civil no Brasil, faz-se necessário atualizar as análises sobre as relações de 
cooperação e sobre o papel que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) podem cumprir para apro-
fundar as relações de solidariedade pela democracia, justiça e pelos direitos humanos.

 Para tanto, em 2020, o Processo de Articulação e Diálogo (PAD) e a Associação Brasileira de 
ONGS (ABONG) realizaram o estudo “A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) pós 
2015: agendas para as Organizações da Sociedade Civil brasileiras” (Maria Elisa Huber Pessina e Elsa 
Sousa Kraychete). O presente documento tem os objetivos de atualizar este estudo, bem como apro-
fundar elementos referentes à cooperação alemã no Brasil e oferecer argumentos para subsidiar ações 
de incidência por parte das OSCs brasileiras sobre políticas de cooperação. Dessa maneira, contribuirá 
com subsídios para futuras oficinas de formação em cooperação internacional, visando ampliar a par-
ticipação de organizações brasileiras no debate.

 O documento foi elaborado tomando como ponto de partida o estudo de PAD e ABONG. Por essa 
razão, o texto evita repetir informações já mencionadas no estudo anterior e busca aprofundar em ou-
tros aspectos. Foram analisados documentos oficiais do governo alemão e das agências de cooperação 
com atuação relevante no Brasil, em uma identificação não-exaustiva de atores. Foram realizadas 07 
entrevistas semiestruturadas com representantes de agências e redes alemãs, de OSCs brasileiras e 
pessoas consultoras especializadas no tema.

 O documento está organizado em quatro seções, além desta apresentação: 

 1. Programas e principais focos da cooperação não governamental, oficial e as prioridades de ação; 
 2. Reflexões sobre as mudanças na conjuntura atual e efeitos pós pandemia de Covid-19; 
 3. Argumentos e questões identificadas para o aprofundamento da incidência das OSCs; 
 4. Conclusão: sistematização dos aprendizados e reflexões para o próximo período.
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 O Brasil e a Alemanha possuem uma longa tradição de cooperação, tanto governamental quanto entre 
diferentes setores da sociedade civil. Agências de cooperação alemãs ligadas a igrejas, partidos políticos e 
sociedade civil (daqui em diante denominadas não-governamentais) representam importantes aportes às 
ações da sociedade civil brasileira em temas de Direitos Humanos, democracia e sustentabilidade.

 Embora também recebam recursos governamentais e estejam sujeitas às políticas de compliance 
para atuar no Brasil, as agências não-governamentais gozam de autonomia e estabelecem parcerias 
com organizações locais em temáticas e regiões muitas vezes ausentes na cooperação governamental. 
Destacam-se pelo estabelecimento de parcerias de longo prazo com OSCs, possibilitando também o 
apoio institucional a projetos políticos não necessariamente limitados a temas específicos. Por essa 
razão, conseguem estabelecer um diálogo mais próximo com populações locais e alimentam relações 
de confiança, especialmente onde as relações oficiais são difíceis ou críticas. Dessa forma, acabam 
também influenciando o desenvolvimento de estratégias do governo alemão para políticas específicas 
em alguns países e regiões¹.

 Dentre as agências não-governamentais com atuação no Brasil, destacam-se as ligadas às igre-
jas e partidos políticos. As agências ligadas a igrejas representam um importante papel dentro e fora 
da Alemanha, como defensoras das populações mais vulneráveis e representantes de uma robusta 
solidariedade internacional com países do Sul. Os recursos das agências ligadas a igrejas provêm de 
doações de pessoas físicas, arrecadadas na Alemanha, repasses do fundo eclesial (imposto cobrado a 
nível federal) e do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ, 
pela sigla em alemão). Este último repasse tem se mantido estável nos últimos anos e é canalizado para 
o apoio à sociedade civil.

 Por sua vez, as fundações políticas são braços de ação e formação política dos principais partidos 
alemães². O trabalho internacional das fundações reflete as correntes políticas do país, e engaja atores 
locais na defesa da democracia e dos ideais de cada partido. Por essa razão, embora recebam recursos 
governamentais do BMZ e de fundos partidários, não representam o governo alemão nem tampouco 
priorizam o engajamento com governos locais. Ao invés, trabalham em parceria com organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais (em alguns casos) e partidos políticos alinhados.

 As agências não-governamentais exercem um papel fundamental no apoio à incidência pelos 
direitos humanos no Brasil junto ao Parlamento alemão e a órgãos oficiais. Um dos exemplos são as 
missões diplomáticas promovidas pelas agências não-governamentais para que parlamentares alemães 
conheçam a realidade de comunidades brasileiras e as sistemáticas violações de direitos humanos e 
violência contra defensores e defensoras³. Da mesma forma, também promovem o intercâmbio com 
ativistas brasileiros e brasileiras na Alemanha, através de visitas e reuniões para denúncia e articulação 
de ações conjuntas com atores alemães.

1. Programas e principais focos

1 Hernandez, Roehrkasten, 2011
2 Deutsche Welle: Fundações políticas para manter tradição democrática, 2005
3 Para aprofundamento no tema das visitas diplomáticas, ver estudo “Cooperação com 
missões diplomáticas alemãs para proteger e ampliar a esfera de atuação da sociedade 
civil”, Misereor 2020.

https://www.dw.com/pt-br/funda%C3%A7%C3%B5es-pol%C3%ADticas-para-manter-tradi%C3%A7%C3%A3o-democr%C3%A1tica/a-1765847
https://www.misereor.org/pt/publicacoes
https://www.misereor.org/pt/publicacoes
https://www.misereor.org/pt/publicacoes


Misereor

• ligada à Igreja 
Católica Romana

da Alemanha

Pão Para o Mundo
- PPM

(Brot für die Welt)

• ligada às igrejas 
protestantes  

regionais e livres

Fundação  
Heinrich Böll

• ligada ao  
Partido Verde  
(Die Grünen)

Fundação Friedrich 
Ebert

• ligada ao Partido 
Social-Democrata 

(SPD)

Fundação Rosa
Luxemburgo

• ligada ao  
Partido da Esquerda 

(Die Linke)

Seu ideal é um mundo 
em que todos podem 

participar na  
construção da 

comunidade, em que 
a diversidade cultu-
ral é reconhecida e 

promovida e em que a 
igualdade é realizada.  

 
Todos estes são 

objetivos superiores 
que, entre outros, são 
perseguidos no plane-
jamento dos projetos.

Transparência, 
prestação de contas 
e responsabilidade  

ao lidar com  
o poder e com os 

recursos confiados.  
 

Atua pela erradicação 
da fome, da pobreza 

e da injustiça.

Ecologia e sustenta-
bilidade, democracia 
e direitos humanos, 
autodeterminação 

e justiça social, com 
ênfase na democracia 

de gênero.

Ideais e valores  
fundamentais da 

democracia social – 
liberdade, justiça e 

solidariedade –  
conectados à social-

democracia e aos 
sindicatos livres.  

É uma instituição priva-
da de utilidade pública 
sem fins lucrativos, e 

trabalha de forma autô-
noma e independente.

Promove formação 
política e crítica social, 
pautadas na tradição 
dos movimentos tra-
balhistas, feministas, 
antirracistas e antifas-
cistas. Orienta-se pelo 
socialismo democráti-
co, ecológico, feminis-
ta, internacionalista,  

a partir da base.

Promoção de cadeias 
de valor justas, respeito 
pelos direitos humanos 

em todo o mundo  
e formas novas  

e sustentáveis de um 
futuro que vale a pena 

ser vivido. 

Amazônia,  
direitos indígenas, 
direitos humanos. 

 
Regiões Norte,  

Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste.
Democracia e 

 fortalecimento da 
sociedade civil,  

direitos humanos, 
justiça ambiental 
 (cisterna, acesso  
à terra, produção 

agroecológica,  
direitos indígenas, 
direito à cidade.)

Temas transversais: 
gênero, fortalecimento 

institucional e  
captação de recursos.

Ecologia política, 
direitos humanos, 

democracia, gênero e 
política internacional.

Eixos temáticos: Justiça 
Social, Democracia,  

Desenvolvimento  
Econômico Sustentável,  

Paz e Segurança e  
Política Regional e 

Global. 
 

Temas transversais:
juventude, comunica-
ção e igualdade racial

e de gênero.

Defesa da democracia 
e dos direitos políticos 
e sociais; críticas aos 
modelos extrativistas, 
transgenia e mercan-
tilização da natureza e 

da vida.

MISEREOR confia plenamente nos seus parceiros locais:  
organizações ligadas à Igreja, organizações não governamentais, 

movimentos sociais e institutos de pesquisa, com os quais  
coopera estreitamente, em parte já desde há décadas.  

Os parceiros configuram os processos de desenvolvimento locais 
juntamente com os atingidos e implementam os projetos e a  

agência os assessora e apoia com know-how e recursos financeiros.

No Brasil, conta com a organização Centro de Assessoria e Ensino 
(CAIS), instituição sem fins lucrativos, instituída em 2007, para 

prestar assessoria na área de metodologia, administração e inci-
dência política para os projetos da agência no Brasil. Seu objetivo é 
contribuir com o fortalecimento das organizações sociais na pers-

pectiva da defesa dos direitos e da transformação social, construin-
do parcerias e dando visibilidade a práticas sociais inovadoras.

Parceria com organizações locais e apoio a ações de incidência.  
A presença no Brasil continua forte, apesar da redistribuição orça-
mentária interna no Departamento da América Latina, que deverá 

causar uma redução programada de 5% para o Brasil até 2025, além 
da finalização de apoios ao tema da saúde e HIV. Há uma estratégia 
específica para o Brasil (2019-2024) com ênfase na justiça ambien-
tal, agroecologia, direitos humanos e democracia. Para incidência,  

o tema prioritário é direitos indígenas e ratificação da Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalhada intensa-

mente pelo seu Departamento de Política, juntamente com o tema da 
agroecologia, e com grande influência junto ao governo alemão.

Possui relações com duas assessorias no Brasil (ELO e Instituto Fonte) 
para acompanhamento a   questões   financeiras,   PME,   impacto e 
segurança digital. Historicamente, apoia fundos de pequenos proje-
tos, com o objetivo de que os recursos cheguem às organizações de 
base. É parte do movimento ecumênico global e membro atuante da 
Aliança ACT, com ação significativa no campo da justiça de gênero.

Escritório no Brasil (Rio de Janeiro) desde 2000.  
 

Atua em parceria estratégicas com OSCs brasileiras,  
nas áreas de direitos humanos, democracia, sustentabilidade  

e política de gênero. A lista completa de parceiros pode ser  
acessada no site da Fundação.

Atua desde 1985 no Brasil, com sede em São Paulo. 
 

A FES Brasil ocupa-se de questões sócio- políticas centrais  
no país e coopera com os outros escritórios da Fundação,  

tanto em temas relacionados aos processos políticos e sociais  
na América Latina como em questões candentes da  

política global na esfera internacional.  
 

Amplo leque de parceiros provenientes de sindicatos,  
partidos políticos, sociedade civil, instituições científicas,  

meios de comunicação e academia comprometidos  
com a democracia social.

Presente no Brasil desde 2003, com escritório regional para  
o Cone Sul em São Paulo. Parceria com movimentos sociais e  

organizações locais, apoio às ações de incidência, publicações  
e materiais de formação.  

 
Apoia experiências coletivas e solidárias para promoção de  

alternativas ao sistema capitalista, bem como a divulgação de 
conceitos como Bem Viver e a luta contra o racismo e todas as 

opressões e por uma sociedade justa e livre.

Princípios Prioridades Presença no Brasil e Método de cooperaçãoOrganização

 Dentre as agências ligadas a igrejas e partidos com atuação relevante no Brasil, destacam-se:

https://www.misereor.org/pt
https://www.brot-fuer-die-welt.de/pt/pao-para-o-mundo/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/pt/pao-para-o-mundo/
https://br.boell.org/pt-br/pagina-inicial
https://br.boell.org/pt-br/pagina-inicial
https://br.boell.org/pt-br/pagina-inicial
https://brasil.fes.de/
https://brasil.fes.de/
https://rosalux.org.br/
https://rosalux.org.br/
https://caisassessoria.org.br/
https://caisassessoria.org.br/
https://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://br.boell.org/pt-br/parceiros-0?dimension1=funda%C3%A7%C3%A3o_heinrich_b%C3%B6ll


 Além das organizações listadas acima, também trabalham no Brasil outros atores com atuação 
mais pontual no campo eclesial, como a Ajuda Franciscana e o Centro para Missão e Ecumenismo da 
Igreja Evangélica Luterana do Norte da Alemanha. No campo das fundações, a Fundação Konrad Ade-
nauer, ligada ao Partido União Democrata-Cristã (CDU), trabalha no Brasil em parceria principalmente 
com institutos de pesquisa, fóruns de governos locais e União Europeia. Também vale mencionar a 
atuação da ASW, no apoio a projetos de combate à desigualdade, violência de gênero e apoio a comu-
nidades na Amazônia, Terre des Hommes Deutschland, através do seu Programa Cone Sul, com foco 
em direitos de crianças e adolescentes e GFBV, no apoio a comunidades indígenas na Amazônia.

 Neste quadro, um importante instrumento de solidariedade é a Cooperação Brasil (KoBra), uma 
rede formada por mais de 80 membros, entre grupos de solidariedade ao Brasil, instituições de apoio 
e pessoas físicas de países de língua alemã (Alemanha e Suíça). Eles provêm das mais diversas áreas, 
tais como organizações da sociedade civil, sindicatos, igrejas, universidades, movimentos ambientais, 
de luta por direitos humanos, entre outros. Anualmente, organizam a maior conferência sobre o Brasil 
nos países de língua alemã: a Mesa Redonda Brasil, que reúne entidades e associações que trabalham 
com questões relacionadas ao desenvolvimento político brasileiro, em cooperação com movimentos 
sociais locais. Merece destaque também a cooperação da rede com o FDCL (Forschungs- und Doku-
mentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V.), centro de pesquisas que contribui com evidências para 
o trabalho de organizações sociais pelos Direitos Humanos na América Latina.

 Atualmente a prioridade da rede é o trabalho de lobby sobre as denúncias das violações dos 
direitos humanos, direitos dos povos indígenas (com planos de ampliar para povos tradicionais e incluir 
os quilombolas), visibilidade das lutas da população LGBT+ e fortalecimento das relações não governa-
mentais entre os dois países. Possui um papel importante de formulação de críticas às políticas oficiais 
de cooperação, por meio de subsídios das OSCs brasileiras, principalmente na área ambiental. Também 
apoia o monitoramento das ações das empresas alemãs em relação aos grandes projetos no Brasil, por 
meio da participação nas assembleias de acionistas e pesquisas sobre futuras presenças, por exemplo 
no caso do Ferrogrão. Esse trabalho de lobby será ampliado pela sua recente presença em Berlim⁴.

 Transcendendo o campo do PAD, há uma importante agenda política sendo construída, consti-
tuída no Grupo Brasil-Berlim, onde várias OSCs brasileiras e organizações alemãs citadas neste estudo, 
fazem parte.

 No âmbito oficial, onde os acordos e programas são realizados de governo a governo, a coopera-
ção alemã atua principalmente através da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH) e do KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), órgãos oficiais ligados ao BMZ para cooperação5 6.
 A GIZ é responsável pela cooperação técnica e o foco do trabalho no Brasil é a proteção e uso sustentável 
das florestas tropicais (biodiversidade e clima), energias renováveis e eficiência energética (infraestrutura 
sustentável) e iniciativas multissetoriais. Trabalha em parceria com o setor privado, no campo da pesquisa 
ligando universidades, governos e sociedade civil, e cooperação trilateral com outros países da América 
Latina e África. O KfW é um banco de desenvolvimento responsável pela cooperação financeira, e atua 
no Brasil em projetos de proteção e uso sustentável das florestas tropicais (principalmente Amazônia) 
e energias renováveis e eficiência energética. Um dos mais notáveis projetos financiados pelo KfW é o 
Fundo Amazônia, juntamente com o governo da Noruega, atualmente suspenso por falta de interesse 
do governo brasileiro em manter condições mínimas de preservação e fiscalização do desmatamento 

4 Para mais informações sobre lobby de redes alemãs, ver documento “Questionário sobre 
experiências: Advocacy pelos Direitos Humanos no Brasil no trabalho de incidência política 
na Alemanha” (Christian Russau e Camila de Abreu, FDCL, no prelo)
5 Em sua estratégia 2030, o BMZ identifica o Brasil como um “parceiro global” para 
enfrentamento de questões globais, como clima e energia. Para mais informações,  
ver BMZ 2030 Reform Strategy.
6 Para mais informações sobre a estrutura da cooperação alemã, ver Anexo.

https://franziskaner-helfen.de/die-projekte/lateinamerika/
https://www.nordkirche-weltweit.de/
https://www.kas.de/pt/web/brasilien
https://www.kas.de/pt/web/brasilien
https://www.aswnet.de/projekte/brasilien
https://www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/suedamerika/brasilien
https://www.gfbv.de/de/informieren/projekte/brasilien/
https://www.kooperation-brasilien.org/de/netzwerk/unsere-partner
https://www.fdcl.org/
https://www.fdcl.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/12055.html
https://www.giz.de/en/worldwide/12055.html
https://www.bmz.de/en/development-policy/reform-strategy-bmz-2030


na Amazônia. De 2008, quando foi iniciado, até 2019, quando foi suspenso, a Alemanha foi responsável 
por 5,7% dos 3,4 bilhões de reais recebidos pelo Fundo⁷.

 Apesar do caso de suspensão do Fundo Amazônia, existe uma relativa estabilidade nas relações 
de cooperação oficial e na atuação dos órgãos governamentais. O último período, desde a última eleição 
presidencial no Brasil, foi marcado pelo desmonte de políticas públicas brasileiras justamente nos temas 
da cooperação oficial com a Alemanha (principalmente proteção das florestas tropicais), sem que isso 
gerasse uma ruptura total. GIZ e KfW foram muito pressionadas pelas agências não- governamentais e 
organizações da sociedade civil a tomar medidas enérgicas para reagir ao desmonte, porém evitaram 
confrontos diretos e encontraram soluções para a continuidade da cooperação, como o foco em energias 
renováveis e a cooperação via ministérios ou alguns governos estaduais.

“A pandemia ensinou a todo mundo” (Luiz Kohara, Centro Gaspar Garcia)

 Em linhas gerais, a pandemia mudou as dinâmicas de trabalho no âmbito global e gerou muitos 
aprendizados em relação ao mundo digital, a necessidade de políticas de cuidado e autocuidado, de 
construções mais coletivas (até para enfrentar as sobrecargas de trabalho) e flexibilidades em termos 
de planos e orçamentos, indo além dos marcos temáticos estanques. Isso tem gerado novas inserções 
nos territórios, um novo olhar sobre o tema das emergências, entre outros. Mesmo antes da pandemia, 
é importante reconhecer que, além da volta da fome e do desmonte das políticas sociais, o país vive um 
processo de redução dos espaços da sociedade civil. Esse momento histórico traz novos desafios que, 
em conjunto com as implicações da pandemia, vão desenhando novas tendências de ambos os lados.

 Nesse sentido, parcerias de cooperação diferenciadas são extremamente importantes e o seu 
caráter político, não apenas financeiro, cumpre um papel que cobra relevância desde a posse do atual 
governo. Algumas práticas destacadas são: o interesse na articulação política e no fortalecimento às 
redes de OSCs brasileiras (formação política, recursos e incentivo à atuação conjunta); construção de 
agendas compartilhadas de incidência em torno a temas de mútuo interesse bilateral ou mesmo mul-
tilateral como os tratados internacionais; a preocupação com possíveis rupturas nas transferências de 
fundos frente ao aumento da criminalização das OSCs, principalmente dos movimentos sociais; o apoio 
a temáticas consideradas mais complexas como violência de gênero, trabalho com mulheres trans; 
apoio ao tema da proteção no seu sentido mais amplo, incluindo formação em temas de cuidado e au-
tocuidado; questão urbana e mobilizações comunitárias em situações de emergência; reforço a ações 
no campo da agroecologia, expandindo o diálogo campo- cidade e dando sentido político e pedagógico 
a ações de solidariedade, como a distribuição de alimentos.

 No âmbito governamental, as relações oficiais entre Brasil e Alemanha poderão se deteriorar 
uma vez que o novo governo alemão, empossado em dezembro de 2021, terá como pilar uma ambi-
ciosa agenda ambiental - justamente a área em que o Brasil tem sido duramente criticado nacional e 
internacionalmente. Neutralizar o impacto climático da Alemanha até 2045 será o grande foco da nova 
coalizão e a Alemanha estará atenta às eleições no Brasil. Essa nova postura alemã, “irá reposicionar a 
Alemanha dentro do jogo de forças da União Europeia em relação à postura perante o Brasil”⁸.

2. Tendências da cooperação internacional para o 
 desenvolvimento e contexto pós pandemia de Covid-19

7 Agência Brasil: Noruega e Alemanha doaram3,4 bilhões para o Fundo Amazônia, 2020
8 Oliver Stuenkel (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista à BBC Brasil, novembro 2021. 
BBC: “Porque novo governo alemão pode ser má notícia para Bolsonaro”, 2021

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-10/noruega-e-alemanha-doaram-r-34-bilhoes-para-o-fundo-amazonia
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59411471


 Além de reforçar o compromisso do país com a CID para a proteção de florestas e o desenvolvi-
mento sustentável, o documento da nova coalizão de governo afirma o interesse em atuar para o forta-
lecimento das democracias na América Latina e no Caribe, e apoiar as sociedades da região em sua luta 
contra o populismo, os movimentos autoritários e as ditaduras. Além disso, o governo reafirma a relação 
com estados da região, “como parceiros centrais da cooperação multilateral, entre outras coisas, na 
preservação da biodiversidade, no combate à crise climática e nas relações econômicas sustentáveis”. 
O novo governo também assume o compromisso de fortalecer o apoio a sindicatos, fundações políticas 
e igrejas em seu importante papel de atuação em contextos frágeis.
 
 No entanto, é importante não minimizar o papel dos interesses comerciais implicados nas relações 
Brasil-Alemanha, principalmente aqueles das empresas transnacionais alemãs e de setores ligados ao 
agronegócio brasileiro. A Alemanha atravessa hoje um período de alta inflacionária de 5%, a maior dos 
últimos 30 anos, com um forte aumento nos preços dos alimentos. Essa realidade certamente será um 
fator para o aumento de políticas de interesse econômico, e coloca a necessidade de reforçar o elemento 
de direitos humanos nos debates sobre comércio exterior. O novo governo já sinalizou que ratificará o 
Acordo comercial União Europeia-Mercosul, desde que países parceiros assumam compromissos com 
a proteção ambiental e social e acordos complementares sobre a proteção e conservação das áreas 
florestais existentes. Organizações da sociedade civil dos dois países já denunciaram, porém, que o Acordo 
tende a intensificar o desmatamento e a exploração em áreas de proteção da Amazônia, e que as medidas 
para garantir o comércio sustentável incluídas no texto do Acordo são vagas e insuficientes9 10.

 Contradições entre o apoio a lutas democráticas e diálogos com governos é inerente à natureza da 
política internacional. Quem apoia as lutas democráticas são os grupos de solidariedade, ONGs, igrejas 
e governos mais progressistas. Grandes potências sempre manterão diálogo e alianças com governos 
onde têm interesses econômicos, comerciais e geopolíticos. 

 Desde a década de 70, início da CID com o Brasil, em cada momento histórico os diversos atores 
definiram e redefiniram suas políticas de incidência junto às sociedades, governos e Estados, visando 
fortalecer seus programas, tanto no Brasil, como na Alemanha. Atualmente, a América Latina vem 
perdendo muito espaço na agenda europeia de cooperação, visto por muitos atores como uma perda 
de visão estratégica, já que pelo menos o Brasil e, principalmente a Amazônia, estão diariamente nas 
mídias. México e Brasil ainda continuam com certo espaço, vistos mais como “países globais”.

 Em relação ao Brasil, o tema mais presente na Alemanha são a falência das políticas ambientais 
causadas pelo atual governo e suas repercussões nas mudanças climáticas, proteção da Amazônia e 
ameaça aos povos indígenas em um contexto de crescentes violações dos direitos humanos e violência. 
No caso da PPM, pelas suas prioridades, a volta da fome e o desmonte de políticas sociais como a Bolsa 
Família, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), além da desarticulação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 
referências para outros países, são focos de atenção constante.

 Após o golpe de 2016, o estabelecimento de uma política anti direitos humanos e negacionista 
dos acordos subscritos anteriormente pelo Brasil como parte de relações internacionais alinhadas com 
os países ultraconservadores e fundamentalistas nos ataques a igualdade de gênero, étnico-racial e da 
população LGBTQ+, há variados niveis de impactos nas relações. Uma delas, a consequente restrição 
dos espaços de interlocução sobre a cooperação para a sociedade civil brasileira.

3. Incidência para o fortalecimento dos programas
 de cooperação internacional via OSCs

9 FDCL: Críticas ao acordo EU-Mercosul, 2021
10 Assembléia Mundial pela Amazônia: ¿Es bueno el TLC EU-Mercosur para la Amazonia?, 2021

https://www.fdcl.org/wp-content/uploads/2021/10/Cri%CC%81ticas-ao-Acordo-UE-Mercosul-10-21.pdf
https://asambleamundialamazonia.org/2021/11/30/es-bueno-el-tlc-ue-mercosur-para-la-amazonia/


 Para o fortalecimento dos programas de cooperação alemã via organizações da sociedade civil, é 
importante considerar os seguintes pontos para incidência considerando a recente mudança do governo 
alemão e as possibilidades quanto ao resultado das eleições presidenciais no Brasil em 2022:

 • Readequar o tema dos recursos financeiros como parte de uma estratégia de solidariedade 
política com o Brasil neste momento de grandes retrocessos, reaprendendo que hoje é necessária uma 
mobilização ampla da solidariedade internacional.

 •  Aprofundar o foco nas evidências concretas dos resultados de programas e projetos, reconfi-
gurando a reflexão e a prática do que seria impacto em um momento de desmonte de políticas sociais, 
ambientais e de direitos humanos. Quando se faz difícil (ou mesmo impossível) avançar no enfrentamento 
às desigualdades e violências, manter o conquistado deve ser visto como um resultado positivo11.

 • Visibilizar, ainda mais, os esforços e conquistas das experiências de ações e processos conjun-
tos, como coalizões, plataformas e redes, principalmente com atores de distintos campos sociais e que, 
em um momento de retrocesso e redução de espaços da sociedade civil, adquirem outras dimensões 
de resistência e testemunho.

 • Fortalecer a comunicação de mão dupla, intensificando a produção ágil de materiais sobre as 
dinâmicas de poder e as novas formas de resistências, intensificando as alianças com as OSCs brasilei-
ras e alemãs, nos moldes de grupos de solidariedade que têm atuado desde o golpe de 2016. Da parte 
alemã, há um desejo de que haja mais participação das juventudes nos intercâmbios entre alemã em 
momentos difíceis, como no caso das enchentes de 2021 ou nos esforços para a democratização global 
no acesso às vacinas contra Covid-19.

 •  Acompanhar, de maneira permanente, as políticas comerciais internacionais da Alemanha, 
que estão ou podem vir a influenciar as políticas de cooperação, tanto governamentais quanto não- 
governamentais. Nesse sentido, merece destaque o acordo de livre comércio UE-Mercosul. Fortalecer 
parcerias com organizações alemãs para pressionar o Parlamento alemão e o Congresso brasileiro, de-
nunciando os impactos ambientais e sociais do Acordo, a exemplo da Frente Brasileira Contra o Acordo 
UE-Mercosul e EFTA-Mercosul12.

 • Pesquisar e acompanhar as tendências de canalização de fundos via governos estaduais no 
Brasil. Cobrar mais transparência e diálogo com a sociedade civil nas negociações dos acordos bilaterais.

 • Diversificar os canais de contato e relações, por exemplo, com a embaixada alemã e os consu-
lados, onde houver. Durante a pandemia e frente ao aumento da fome, foi um fator importante a articu-
lação do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos com o consulado alemão em São Paulo para uma 
ampla distribuição de cestas básicas às famílias sem teto. O governo alemão concede apoio financeiro 
a Projetos de Pequeno Porte destinados ao “desenvolvimento sustentável e ajuda ao enfrentamento dos 
problemas e necessidades da população mais carente” nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo.

 • Fortalecer o enfrentamento conjunto aos discursos de ódio e perseguição a lideranças religiosas 
do campo progressista. Aprofundar a compreensão sobre os fundamentalismos religioso, político e cul-
tural como fenômenos globais, que afetam não somente o trabalho das igrejas, mas também processos 
sociais amplos, como a proliferação de discursos negacionistas sobre o desmatamento e o agravamento 
de desigualdades sociais13.

11 Ver Salinas, 2018
12 INESC: Frente brasileira contra o Acordo EU-Mercosul e EFTA-Mercosul se reúne com 
parlamentares brasileiros, 2021
13 Para mais informações sobre fundamentalismos, ver Cunha 2019

https://www.inesc.org.br/frente-brasileira-contra-o-acordo-ue-mercosul-e-efta-mercosul-se-reune-com-parlamentares-brasileiros/
https://www.inesc.org.br/frente-brasileira-contra-o-acordo-ue-mercosul-e-efta-mercosul-se-reune-com-parlamentares-brasileiros/


 •  Aprofundar o diálogo com parlamentares e membros do governo alemão ligados às temáticas 
da cooperação com o Brasil (clima, florestas tropicais, comunidades tradicionais), promovendo visitas, 
debates e estudos de avaliação da cooperação alemã no país. O momento atual é estratégico, com a 
mudança no governo e renovação do Parlamento. Há muita atenção ao que acontecerá no Brasil com as 
eleições em 2022, e OSCs podem aproveitar esse momento para dar visibilidade às pautas que recebem 
grande atenção da sociedade civil alemã. Esse ponto também significa a possibilidade dos parceiros 
brasileiros reforçarem a importância das agências junto ao próprio governo alemão explorando as pos-
síveis contradições das suas políticas e práticas.

 •  Incidir, de maneira inovadora e incisiva, no debate sobre os fundamentos “técnicos” para a 
conservação e a preservação do meio ambiente, que acontece muitas vezes em detrimento da partici-
pação de comunidades locais como parte da solução. A sociedade civil dos dois países deve denunciar, 
pedagogicamente, as dinâmicas de poder e violência do Brasil e os impactos negativos de políticas de 
cooperação na área ambiental (como no caso do CAR e Terra Legal)14.

 • Sistematizar as experiências de boas práticas no enfrentamento da pandemia e agudização 
das desigualdades no Brasil, as principais inovações e aprendizados.

 • Analisar, criticamente, o crescente interesse das fundações empresariais privadas no apoio 
às OSCs brasileiras, principalmente nas áreas de reflorestamento e agroecologia. A partir da análise, 
estabelecer políticas e mecanismos para uma diligência prévia (do inglês, due diligence) que contribua 
para tomadas de decisões maduras.

“Você nunca sabe o que vai acontecer no Brasil, tudo é muito dinâmico”  
(Thomas Fatheuer, KoBra)

 Ao longo dos últimos anos, OSCs brasileiras manifestaram solidariedade com as lutas de outros 
países, principalmente do Sul, em diversas ocasiões - também como reflexo de políticas externas dos 
governos progressistas. Neste momento, dada a conjuntura brasileira, faz-se urgente uma coordena-
ção ativa das OSCs de diferentes setores (movimentos indígenas, movimentos sociais urbanos e rurais, 
sindicatos e centrais, partidos, igrejas e organizações ecumênicas) para repensar a mobilização política 
internacional, amplificando as denúncias dos retrocessos (e atropelos) e gerando solidariedade política 
mais robusta.

 Esse movimento, para ser efetivo, necessita equacionar a aparente contradição entre necessitar 
de solidariedade política e financeira e não se colocar, nem aceitar, um papel de “recipiente passivo, 
de vítima”15.

 Em um momento de aumento das fragilidades ocasionadas pelas políticas governamentais e os 
fundamentalismos, as OSCs brasileiras precisam desenvolver, em seus planejamentos, indicadores que 
meçam o fortalecimento dos atores e suas articulações, e não apenas em relação aos objetivos e metas 
específicas dos projetos. A partir dessa compreensão, podem intensificar e amadurecer o diálogo com 
os diversos parceiros sobre esse desafio.

14 Fatheuer 2019
15 Paul Valentin, entrevista para podcast Walk Talk Listen, 2021
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