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Resumo: Com o fim da Segunda Guerra Mundial iniciou um processo de cooperação para o
desenvolvimento entre os países desenvolvidos para com os que se encontravam em estagio de
desenvolvimento, fornecendo recursos financeiros, tecnológicos e humanos. Neste cenário se
estabeleceu a parceria entre o Brasil e a Alemanha, que além da ajuda governamental investiu através
de suas organizações do terceiro setor. Buscou-se neste trabalho, analisar o investimento e a
aproximação de uma associação alemã em comunidades tradicionais amazônicas, por meio de
entrevistas semi-estruturadas de egressos beneficiados. Os resultados apontam que as parcerias
internacionais entre organizações do terceiro setor e projetos educacionais permitem o
desenvolvimento de comunidades interioranas.
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Achievement analysis of international partnerships between third
sector organizations: conceptualization from the perspective of
cooperation of a German and a Brazilian association towards
promoting education in Amazonian traditional communities
Abstract With the end of World War II, a process of cooperation aiming the development of

countries in developmental stages began, this being carried on by developed countries that
provided financial, technological and human resources. In this scenario it was established the
partnership between Brazil and Germany which, in addition to the governmental aid, invested
through its third sector organizations. In this article, we analyze the investments and the
approach of a German association in Amazonian traditional communities, through semi structured interviews with former beneficiaries. The results point to that international
partnerships between third sector organizations and educational projects enable development
of inland communities.
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1 Introdução
No decorrer do século XX observou-se a criação e fortalecimento de um processo
denominado “cooperação para o desenvolvimento” ou “ajuda ao desenvolvimento”, que se
iniciou a partir do Plano Marshall de reconstrução da Europa pós-guerra, que vinha
acompanhado não somente de recursos financeiros, mas também tecnológica e de recursos
estruturais e humanos que países desenvolvidos fornecem aos países que se encontram em
estágio de desenvolvimento (VALENTE, 2010).
Apesar de concorrem para a promoção do “bem público global”, ou seja, pertencentes a toda a
humanidade, verifica-se que, sob o levantamento feito por Hjertholm e White (2000), que em
cada década do século passado os países centrais doadores possuíam diferentes determinantes
no seu contexto, nas suas políticas e por extensão nas suas práticas da cooperação
internacional.
Deste modo a partir da década de 1950, a Alemanha pautada no livre comércio e nas
atividades industriais (principalmente de carros e eletrodomésticos) captou recursos junto aos
órgãos internacionais e adentrou a década de 1980 como uma das cinco maiores potencia
economias do mundo, com uma economia sólida e uma seguridade social para sua população.
Essa situação permitiu a ela investimentos sociais (a fundo perdido) em países mais pobres,
por meio de organizações do terceiro setor (RAINELLI, 1998).
Para Falconer (1999) as organizações que compõem o chamado Terceiro Setor não foram
criadas neste período,mas se fazem presentes por meio político ou religioso desde o século
XVI e XVII na Europa e América do Norte. E apesar de sua criação a mais de quatro séculos,
o autor ressalta que somente na década de 1990 que emergiu com novos ideais: a renovação
do espaço público, o resgate da solidariedade e da cidadania, a humanização do capital e, se
possível, a superação da pobreza.
Assim, a Conferência de Jomtien (Tailândia) no inicio dos anos da década de 1990 cujo
objetivo era estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os
conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição insubstituível para o advento
de uma sociedade mais humana e mais justa, inferiu nas políticas educacionais de diversos
países estimulando parcerias da esfera pública com setores privados na oferta e manutenção
da educação. (QUEIROZ, 2010)
De acordo com Azevedo (2004, p. 17), ocorre uma inversão de valores e a educação perde sua
dimensão como política pública, quando a responsabilidade estatal é posta em xeque. O
privado passa a ser visto como o modelo, provocando profundas transformações na dimensão
do público e aumentando ainda mais a tensão existente entre essas duas esferas de poder.
Neste cenário a Alemanha e o Brasil possuem uma longa história de cooperação, sendo
documentadas ações colaborativas no âmbito do terceiro setor (entre igrejas e associações)
desde o início da década de 1960 e entre os governos (cooperação oficial entre os Estados)
por meio do acordo Básico (Decreto no 54.075/1963) para cooperação entre os dois países no
âmbito social, econômico e tecnológico. (BRASIL, 1963)
Importante destacar que, ao analisar o Brasil como foco de investimento, a Amazônia é uma
região muito atraente, seja pela potencialidade das dificuldades encontradas pelos seus povos
para a promoção do desenvolvimento, seja pela dificuldade do Estado em atender aos
cidadãos amazônicos com suas políticas públicas, sem abordar aqui questões ambientais e de
bioma, ou civilizatórios ou de cunhagem antropológica.

Nesse contexto, a presente comunicação científica busca responder ao seguinte
questionamento: as parcerias internacionais entre organizações do terceiro setor são um
caminho exitoso para a promoção de políticas públicas em comunidades brasileiras?
2 Referencial Teórico
2.1 Contextualização da cooperação Alemã
No momento que a Alemanha, consolida-se em termos de Estado-Nação sem mais as
conturbados momentos dos processos políticos, históricos e econômicos que possuiu até
meados do meio do século XX, o país se consolidou como uma potência mundial visando
posteriormente, o sistema capitalista, pautado no livre comércio e instalação de atividades
industriais, assim, aumentando a sua demanda com mercados externos (FIORI,2007).
Neste contexto, já consolidado economicamente e historicamente como nação Alemã, além de
ações voltadas para captação de recursos as balanças dos outros países aumentou seu lastro de
capital, com isso facilitou o fortalecimento da poupança privada de sua sociedade,
proporcionando assim, a possibilidade de concretização de futuros investimentos em questões
sociais para ajustar o desenvolvimento também em nações mais “pobres”, especialmente nos
quesitos de recursos financeiros e investimentos (ANDREFF, 2000).
O financiamento do desenvolvimento integra uma grande diversidade de fluxos, quer quanto à
origem quer quanto à natureza (quadro 1) e a sua estrutura tem variado ao longo da história da
cooperação, como reflexo da evolução não só das teorias e dos modelos de desenvolvimento
como também da própria conjuntura geopolítica internacional.
Quadro 1: Síntese dos principais desenvolvimentos na história da Ajuda
Instituições
Ideologia
dominantes ou doadores
em ascensão

dos Aspectos
Tipos de Ajuda
centrais para os
doadores

Anos 40

Plano Marshall e
Sistema das NU
(incluindo BM)

Planejamento

Reconstrução

O Plano Marshall
foi sobretudo
Ajuda programa

Anos 50

EUA, com a
URSS a ganhar
importância a
partir de 1956

Anti-comunismo,
mas com papel
para o Estado

Movimento de
desenvolvimento
da comunidade

Ajuda projeto e
Ajuda alimentar

Anos 60

Estabelecimento
dos programas
bilaterais

Como nos anos
50, com apoio ao
Estado nos
setores
produtivos

Setores
produtivos (por
exemplo, apoio à
revolução verde)
e infra-estruturas

Doadores
bilaterais:
assistência
técnica e apoio ao
orçamento;
doadores
multilaterais:
apoio a projetos

Anos 70

Expansão das
agências
multilaterais,
sobretudo BM,
FMI e agências
árabes

Continuou o
apoio as
atividades do
Estado nos
setores
produtivos e à
satisfação das
necessidades
básicas

Pobreza, através
da agricultura e
das necessidades
básicas (setores
sociais)

Diminuição da
ajuda alimentar e
início do apoio às
importações

Anos 80

Crescimento das
ONGS, a partir de
meados da década

Ajustamento
estrutural,
confiança no
mercado e
diminuição do
papel do Estado

Reformas
macroeconômicas

Programas de
Ajuda financeira
e alívio da dívida

Anos 90

Ex-URSS e
países da Europa
Oriental tornamse receptores ;
emergências das
instituições
correspondentes

Regresso ao
Estado no final da
década

Pobreza e depois
governação

Mudança para o
apoio setorial no
final da década
(Swap)

Fonte: P. Hjertholm e H. White, 2000: 59-60
A partir do interesse em realizar tais investimentos sociais nessas nações, a sociedade Alemã,
se posicionou em um cenário de cooperação internacional, onde realizavam ajudas ou
concretizavam projetos que supriam as necessidades de desenvolvimento de um povo. Assim,
para o Brasil, a Alemanha se tornou uma das nações que mais incentiva e investe no Fundo
Amazônico, cujo objetivo é a realização de projetos que promovam o desenvolvimento
sustentável na Amazônia brasileira (FUNDO AMAZÔNICO, 2004).
Assim, no decorrer da história contemporânea, aos olhos do terceiro setor brasileiro
(especialmente as associações) e de outros países que também comungam de dificuldades de
sustentação em suas políticas públicas, a Alemanha se destaca como uma das nações que
subsidiam o desenvolvimento dos povos que se enquadravam em nível inferior de
crescimento econômico (ALEMANHA, 2014). Afinal, antes mesmo da ONU (Organização
das Nações Unidas) estabelecer as metas do milênio, a Alemanha, por volta de 1970, já
proporcionava estruturação de canais de compatibilidade e credibilidade para os
investimentos à fundo perdido no Brasil, tendo como centralidade a busca da diminuição da
pobreza através da ajuda às políticas públicas promotoras do desenvolvimento como a saúde,
a educação e o incentivo a agricultura realizada em bases sustentáveis (AFONSO e
FERNANDES, 2005).
Destaca-se que o investimento realizado pela Alemanha de maneira geral e por suas
organizações do terceiro setor em específico, necessitava de estrutura de implementação nas
localidades brasileiras, ou seja, de organizações que pudessem realizar essa ação prática para
concretização do projeto de desenvolvimento social, educacional e sustentável. O problema se

tornara sempre mais complexo quando se considerava as dimensões, baixa densidade
demográfica e falta de estrutura da região amazônica.
Neste interim, as organizações sociais (organizações do terceiro setor), especialmente as
associações, que tinham sede nas comunidades foco dos projetos que receberiam
investimentos alemães se tornaram opção administrativa legalizada e legitimada para a
conexão e transformação dos investimentos em projetos sociais e educacionais.
Desta forma, as associações alemãs possuíam um apelo mais especial para a captação de
recursos europeus e investimentos em projetos educacionais, ligados às políticas públicas e
com possibilidade de gestão de organizações do terceiro setor. Neste campo da cooperação, as
organizações da sociedade civil receptoras do investimento, iniciavam e conduziam processos
de parceria interinstitucional e internacional (AUSTIN, 2000), fortemente estabelecidas sobre
a composição de elementos de credibilidade pautadas no histórico de ajudas menores
anteriormente efetivadas pelas organizações do terceiro setor da Alemanha (SOCIALDHC,
2014).
2.2 Políticas Públicas e Povos Tradicionais Amazônicos
A cultura de um povo é constituida, dentre outros pelo conjunto de seus costumes e hábitos
que possuem os seres humanos que fazem parte desta. Assim, a cultura mostra a identificação
antropológica de um povo em especifico em relação às outras etnias existentes, e um país
como o Brasil, que possui uma vasta diversidade; a generalização de cultura faz com que as
comunidades tradicionais tenham muita dificuldade na manutenção de sua cultura oral, de sua
tradição, incorrendo ao riscop de esvaziamento e mesmo extinção de costumes (BOTELHO,
2011). Com isso, a definição de cultura é representada da seguinte forma:
Na dimensão antropológica, a cultura se produz através da interação social dos
indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constróem seus valores,
manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas. Desta forma, cada
indivíduo ergue à sua volta, e em função de determinações de tipo diverso, pequenos
mundos de sentido que lhe permitem uma relativa estabilidade. Desse modo, a
cultura fornece aos indivíduos aquilo que é chamado por Michel de Certeau, de
equilíbrios simbólicos, contratos de compatibilidade e compromissos mais ou menos
temporários (BOTELHO, 2001).

Neste contexto, a cultura desenvolvida nas comunidades tradicionais que mantiveram hábitos
e costumes de seu povo com os quais possuíam raízes e vínculos afetivos faz com que os
grupos tradicionais tenham de obedecer e seguir à coerção legal das legislações que regulação
a nação, utilizando assim, meios legais judiciais para um “início” da segurança da
comunidade (SILVA,2008, p. 9).
No Brasil, com o amadurecimento democrático, ouvindo às vozes dos seus povos que
fortavam minorias muitas vezes isoladas em seu imenso território nacional, pela necessidade
de proteger as comunidades tradicionais, bem como da manutenção de seus hábitos e
costumes, foi estabelecida a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais (PNPCT), em 2007, por meio do Decreto nº 6.040 (de
07/02/2007), que estatui:

Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado
para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas
possibilidades para as gerações futuras (BRASIL, DECRETO nº 6.040)

O Decreto 6.040 (2007) marca então a instituição de uma diretriz para as políticas públicas
que atendem os povos e comunidades que necessitam, por suas peculiaridades culturais,
tratamento diferenciado para que seu conhecimento e integridade cultural sejam preservados.
A legislação e suas políticas públicas buscam promover o desenvolvimento sustentável junto
a tais comunidades e seus territórios, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e
garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à sua identidade, suas formas de organização e sua identidade (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2014).
Fazendo complementação ao Decreto nº 6.040, as políticas públicas que o governo realiza
para toda sociedade, necessitam de modificação em se tratando de comunidades tradicionais,
com vistas a não prejudicar a cultura e costumes envolvidos na ação. Porém, política pública é
o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações e ou entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar de
outro (variável dependente). Ou seja, o processo de formulação de política pública é aquele
através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão
resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. (SOUZA, 2006).
Nesse sentido, o termo “política pública”, do ponto de vista etimológico, refere-se à
participação do povo nas decisões da cidade, do estado, da federação, do território. Porém,
historicamente essa participação assumiu feições distintas, no tempo e no lugar, podendo ter
acontecido de forma direta ou indireta (por representação). De todo modo, o Estado sempre
foi fundamental no acontecimento da política pública (DEMO, 2004).
2.3 Terceiro Setor
As organizações do terceiro setor são definidas, segundo Fernandes (1994) como
organizações cujos recursos são oriundos da esfera privada e suas finalidades estão
estabelecidas dentro do campo do bem estar coletivo. Igualmente Szazi (2006) trata como
setor sem fins lucrativos aquele em que estão inseridas as organizações sociais estabeleciads
pela Constituição Federal do Brasil (de 1988), classificadas como associações, fundações de
direito privado, sindicatos, partidos políticos e instituições religiosas.
Nestas organizações que compõem a sociedade civil organizada (terceiro setor), onde as
pessoas agrupam-se voluntária ou institucionalmente de acordo com suas afinidades e
alinhadas ao interesse pela promoção do bem comum, de maneira diferente do primeiro setor

(Estado) que parte de recursos públicos para a consecução de finalidades sociais e do segundo
setor (mercado) que visa o lucro por sua natureza privada (MORAES, 2015).
O terceiro setor (composto de organizações que compõem a sociedade civil organizada) é o
campo da sociedade, onde as pessoas agrupam-se voluntaria ou institucionalmente de acordo
com suas afinidades e com vista a promoção do bem comum, de maneira diferente do
primeiro setor (Estado) que parte de recursos públicos para a consecução de finalidades
sociais e do segundo setor (mercado) que visa o lucro por sua natureza privada. Conforme
destaca a tabela 1, mas primordial, desenvolvida por Fernandes (1994):
ORIGEM DOS
RECURSOS

FINALIDADE

SETOR DA SOCIEDADE

Pública

Bem estar coletivo

1º setor (Estado)

Privada

Lucro

2º setor (Mercado)

Privada

Bem estar coletivo

3º setor (organizações sociais sem
finalidades lucrativas)

Fonte: adaptado de Fernandes (1994, p. 32).
Então, para a definição das características do terceiro setor, que faz conjugação dos outros dos
setores da sociedade, o escritor De Albuquerque (2006) enfatizou alguns aspectos que origina
e denomina uma organização sendo sem fins lucrativos, ou seja, o próprio terceiro setor. Para
Albuquerque (2006), essas organizações do terceiro setor:
[...] têm características comuns, que se manifestam tanto na retórica como em seus
programas e projetos de atuação:
• Fazem contraponto às ações do governo: os bens e serviços públicos resultam da
atuação do Estado e também da multiplicação de várias iniciativas particulares.
• Fazem contraponto às ações do mercado: abrem o campo dos interesses coletivos
para a iniciativa individual.
• Projetam uma visão integradora da vida pública: enfatizam a complementação
entre ações públicas e privadas. (DE ALBUQUERQUE, 2006, p.19).

Para complementação, o terceiro setor requer características em relação a forma que a
organização deve ser constituída, ou seja, tal instituição deve ser formal, com objetivos
definidos e separação de associados dos não associados. Tanto que necessitam ser privadas
para diferenciar-se do Estado e auto administradas para a autonomia de suas atividades fins.
Sempre com a não distribuição dos resultados capitais produzidos, pois este necessita ser
voltado à atividade alvo da organização, e com o voluntarismo sempre a mercê das atividades
(DE ALBUQUERQUE, 2006).
O terceiro setor no Brasil se desdobrou na criação de uma infinidade de organizações que
estão presentes em todos os municípios brasileiros promovendo ações em complementação ao
papel do Estado. Segundo Szazi (2006) as organizações do terceiro setor no Brasil estão
crescendo em quantidade, qualidade e também em termos de qualidade reputacional, elemento
este traduzido pela envergadura de recursos movimentados:

Recentes pesquisas que o Terceiro Setor gastou no Brasil cerca de 10,9 bilhões de
reais em despesas operacionais no ano de 1995, o que corresponde a 1,5% do PIB
daquele ano. Parcela significativa dos recursos (61,1%) foi gerada pelas próprias
entidades; o governo contribuiu com 12,8%; os doadores privados com os restantes
26,1%, computadas as doações em moedas e bens de despesas físicas e jurídicas e o
valor do trabalho voluntário (SZAZI, 2006, p.21).

Dada a fragilização da imagem das organizações públicas, como ineficientes e passíveis de
corrupção (mais facilmente que nos outros dois setores da sociedade), o terceiro setor se
constitui em campo de interesse ao investimento social privado, por possuir maior agilidade e
possibilidades de economia nos processos de gestão de ações ou projetos de intervenção
social (CAMARGO, et al, 2001).
3 Metodologia
A pesquisa, cuja comunicação científica se pauta está estruturada sobre as tipologias
descritiva e exploratória (CONDURU, 2010), visto que se buscou estudar as características
das escolas onde tal investimento internacional foi realizado e posteriormente elaborar a
descrição deste processo de colaboração. (GIL, 2014). Para tanto, na busca de resolver a
problemática delineada e da consecução dos objetivos da pesquisa, utilizou-se da abordagem
qualitativa e teve com técnica central o estudo de caso.
O estudo de caso é uma técnica de pesquisa que pode ser adotada na investigação prática de
um trabalho sistemático que tenha um claro delineamento de sua problematização e de seus
objetivos. É um estudo detalhado, com base em dados coletados em um ou mais locais ou
grupos humanos, sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja
representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida (CERVO E
BERVIAN, 2005).
O caso, tomado como estudo (por meio de uma amostragem não probabilística e intencional),
para representar as organizações do terceiro setor alemãs, foi a Arabras, uma associação
alemã criada em 1971 na cidade de Leer com a finalidade específica de coletar donativos e
sistematizar apoio financeiro à alguns projetos sociais, logo voltando-se às demandas
educacionais da Amazônia brasileira.
Por meio da técnica da exploração bibliográfica foi desenvolvido todo referencial teórico da
pesquisa tomando como base livros, artigos publicados em periódicos, dissertações de
mestrado e web sites governamentais. A etapa seguinte consistiu na coleta de dados primários
utilizando as técnicas da entrevista semi estruturada e a observação assistemática, com a
utilização do gravador como instrumento de apoio. A utilização do gravador, para Gil (1999,
p. 125) é “o único modo de reproduzir com precisão respostas é registrá-las durante a
entrevista, mediante anotações ou com o uso de um gravador”. Deste modo, a análise e
interpretação de dados se iniciou com a transcrição de todo material em áudio disponível e
escrito.
Com a entrevista semi estruturada as perguntas podem ser respondidas dentro de uma
conversa informal e permite que o entrevistador tenha liberdade para conduzir o diálogo
(MARKONI e LAKATOS, 2010). As entrevistas foram realizadas in loco nas cidades de
Pequizeiro, Araguacema e Guaraí (todos municípios do Estado do Tocantins, Amazônia legal
brasileira) com dez pessoas egressas de políticas públicas educacionais beneficiadas pelo
investimento da associação alemã Arabras.
A comunicação científica ora apresentada é parte fundante da pesquisa intitulada “Análise da
Cooperação entre Organizações Alemãs e Brasileiras para a Promoção do Ensino em

Comunidades Tradicionais Amazônicas”, desenvolvida pela UNESP/Tupã/SP com recursos
advindos do Edital CNPQ 022/2014.
4 Resultados
A Arabras surgiu em 1971 na cidade de Leer na Alemanha a partir do idealismo do casal
Margrit e Erick Kupfer, que membros de comunidade evangélica, se inspiraram em um
organização que promovia ações no terceiro mundo na Holanda, resolvendo promover as
ações em sua comunidade, mobilizaram amigos e sua comunidade para a constituição de um
grupo de trabalho. No mesmo ano promoveram uma ação de vendas durante o período de
Natal para a arrecadação de donativos e através de um amigo, souberam da situação precária
de uma escola no interior do Brasil. O início das ações da Arabras na região Amazônica no
Brasil se deu em 1974 após retorno da primeira viagem ao Brasil do casal Kpufer. A Arabras
se tornou uma associação em 1995 e atuava na promoção do ensino e assistência de famílias
carentes no que se refere ao atendimento das demandas básicas. (WOLFF, 1997)
Um dos seus principais mediadores, no Brasil, foi a Sra. Leila Alves de Brito Paiva , uma das
diretoras escolares que atuava na primeira escola beneficiada pela Arabras (Escola Menno
Simons), ela foi uma figura de suma importância neste processo tanto para as comunidades de
Araguacema quanto à articulação da vinda de voluntário, profissionais e estudantes que
vinham da Alemanha e também dos Estados Unidos com o intermédio e/ou apoio da Arabras.
De acordo com a direção atual (outubro/2015) dessa escola, a mediadora possuía um grande
respeito por todos da região, principalmente pelos voluntários e equipe diretiva da Arabras, a
quem ela cedia sua casa para hospedagem.
Em seu papel, ela prestava resposta a Arabras da aplicação dos recursos obtidos (por meio de
relatórios textuais, contábeis e mesmo fotográficos), bem como captava as necessidades da
comunidade e repassava à Arabras. Salienta-se a percepção que sua saída da direção da escola
trouxera certo enfraquecimento da parceria com a associação alemã.
Quando se têm em pauta os motivos que levaram a Arabras a aplicar recursos no Brasil, a
percepção majoritária dos entrevistados, tanto ex-alunos das escolas auxiliadas, como
profissionais, é de que a atenção a Araguacema advém da percepção estrangeira das
necessidades daquelas comunidades, atreladas principalmente a evidente precariedade
contemporânea da promoção do ensino e desenvolvimento da região.
A associação desempenhava papel importante na construção e manutenção administrativa de
escolas destinadas ao ensino fundamental (até o nono ano), eles trabalhavam com sistema de
apadrinhamento de alunos pertencentes a famílias carentes. Neste sistema, famílias alemãs
adotavam o suporte financeiro para a melhoria das condições educacionais de uma criança
brasileira. A contrapartida era sempre o bom desempenho escolar, metrificado pelos relatórios
dos gestores das escolas e organizações do terceiro setor brasileiras.
Como extensão de sua atenção às famílias dos alunos dos projetos apoiados no Brasil, a
Arabras fazia a doação de roupas, cestas básicas e até de recursos para a assistência médica.
Os relatos e documentos comprovam que a associação alemã fomentava a agricultura de
subsistência junto às famílias das crianças, fornecendo sementes, ferramentas, insumos e até
bicicletas para que pudessem se locomover até as áreas de cultivo.
A Associação de Moradores do Assentamento Nova Esperança (conhecido em
Araguacema/TO como “Assentamento do rio Gameleira”) recebeu, da associação alemã, a
doação de um caminhão que foi utilizado durante décadas (e continuava sendo em 2015) para

os serviços comunitários de transporte de esterco, madeira, palhas e outros materiais
agrícolas.
É importante destacar a relevância da promoção humana para a Arabras, neste sentido, várias
bolsas foram concedidas para que jovens saíssem do isolamento das pequenas comunidades e
se formassem como técnicos agrícolas em outras regiões, com a finalidade de voltarem a
Araguacema e replicar conhecimento às suas comunidades.
Nota-se de antemão que as ações desempenhadas pela Arabras impactaram diretamente na
vida da comunidade, uma vez que oportunidades, antes negadas pelas condições sociais,
foram-lhes oferecidas, mediante isso, fez-se nas entrevistas, a seguinte pergunta (às pessoas
que estudaram, dirigiram e/ou trabalharam em projetos educacionais apoiados pela Arabras):
“Quais foram os impactos que as ações da Arabras tiveram em sua vida?”. Para tal pergunta
obtiveram-se as seguintes respostas, para quatro dos entrevistados:

Entrevistado
1

“Eu acredito que eles plantaram a primeira sementinha em buscar uma coisa
melhor pra mim, não só ficar aqui no meu pedacinho de chão. Porque aqui é
um assentamento né, mas buscar algo melhor no sentido de que o mundo lá
fora vai ser melhor.”

Entrevistado
2

“Um dos principais é... impactos que ela teve, foi a questão de educação
mesmo, coisas que eu realmente pensei que não iria conhecer e acabei
conhecendo com esse projeto.”

Entrevistado
3

“Influenciou bastante na minha vida profissional, apesar que eu já tinha um
contato com a educação, mas lá eu passei a ter mais, la eu peguei um papel de
mais responsabilidade, como eu era professora, orientadora lá, a gente vê que a
responsabilidade é maior , e foi onde foi me despertando mais para eu adquirir
a profissão que eu tenho hoje.”

Entrevistado
4

“Acredito que sem a Arabras eu não estaria aqui, meus pais não tinham
condição de me manter fora, eu não teria feito meu curso técnico.
(...) Para mim, sua importância foi o marco, a mudança, contribuiu muito
dentro da ajuda social, estimulava as crianças e os jovens a acreditarem no
estudo , a levar mais a frente.”

Figura 1 – Transcrição de parte das entrevistas acerca da Arabras
Por meio da análise das entrevistas apresentadas na figura 1, compreende-se que o maior
impacto da Arabras na vida das pessoas que a circundaram, ocorreu na área dos estudos,
através de recursos físicos e incentivos pessoais.
As pessoas que se envolveram com as ações da associação relatam que o relacionamento entre
beneficiados e voluntários era de afeto e carisma, além de existir uma troca cultural, uma vez
que os voluntários eram, em maioria, de origem alemã.
Notou-se também que as memórias das ações desempenhadas pela associação alemã Arabras
são propagadas como parte da história da comunidade por meio da disciplina de
conhecimentos gerais. Todos os professores das escolas beneficiadas, mesmo os que não

estavam presentes durante a atuação da Arabras, transmitem aos alunos os impactos positivos
dessa organização nos municípios.
Constatou-se que a principal influência da Arabras no futuro das crianças, outrora
beneficiadas, foi referente a vida estudantil, a maioria inseriu-se na graduação voltada a
pedagogia e disciplinas alusivas ao ensino. Muitas delas atuam hoje como professores nas
instituições na qual um dia foram estudantes, e atribuem à Arabras o crédito por seu sucesso
profissional, justificando essa atribuição com a afirmação de que sem o custeio da Arabras
não teriam acesso ou condição de buscar uma qualidade educacional superior.
5 Considerações Finais
Constatou-se o sentimento de tristeza por parte dos egressos, aonde viram no cessar das ações
da Arabras um prejuízo para a geração atual, onde a parceria resultava em ações sociais que
modificavam a vida dos indivíduos e permitia a progressão social e a abertura de
possibilidades para uma região carente do Brasil.
As reflexões ficam em torno das práticas da associação que motivou indivíduos a angariar
fundos e se locomover de seus países, para lugares distantes e sem infraestrutura, promovendo
ações sociais para a promoção da educação, função que teoricamente caberia ao estado.
Na ausência de políticas públicas que alcancem esses povos e promovam resultados como os
efetuados pela Arabras, é imprescindível a criação de parcerias com o terceiro setor para o
fomento de grupos com preocupações similares contribuindo para o desenvolvimento de
movimentos sociais autônomos e transformadores, como agentes de mudança local.
Por fim, chega-se a conclusão de que, ao considerar a baixa credibilidade da gestão pública
para a administração de recursos advindos por meio de doações e a demanda existente nas
comunidades interioranas do Brasil, as parcerias internacionais entre organizações do terceiro
setor (especialmente associações) são muito importantes para a promoção humana e para o
fortalecimento do desenvolvimento de comunidades.
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