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1. Introdução 
 
 Ciência e Tecnologia (C&T) são fatores essenciais para o desenvolvimento 
sócio-econômico de qualquer nação. Os países industrializados (ricos) criaram os 
recursos humanos indispensáveis para a geração de novas tecnologias através de 
apoio decidido à pesquisa básica, alcançando como conseqüência a presente 
invejável fase de prosperidade. 
 Para tornar possível uma competição econômica a nível internacional, e 
portanto sair de seu atual estágio, os países chamados em desenvolvimento 
(pobres) devem estabelecer padrões internacionais de qualidade. Caso contrário 
esses países somente poderão assegurar uma adequada produção industrial (e sua 
comercialização interna) através de medidas artificiais, tais como altos impostos ou 
restrições de importação (medidas protecionistas)3. Para obter competitividade 
econômico-industrial é imprescindível a realização de pesquisa científica e 
tecnológica de alto nível. 
 Infere-se daí o importante papel que representa para países em 
desenvolvimento a cooperação científico-tecnológica com nações industrializadas. 
 Se, por um lado, uma colaboração sem fronteiras e um intercâmbio constante 
de resultados evidencia-se como uma necessidade natural e indiscutível, por outro 
lado as indústrias com capacidade tecnológica, que permite concorrência 
internacional, desenvolvem pesquisas promissoras em tecnologias de ponta, não 
publicando os resultados das mesmas quando isto lhes for vantajoso. Essa 
associação funcional- conhecimento científico e potencial industrial- é essencial para 
evidenciar a motivação e os limites da cooperação internacional4. 

                         
1Trabalho dedicado a meu amigo Achim Schrader, incentivador permanente da 
Cooperação Internacional, por ocasião de seu 65º aniversário. 

2Versão atualizada e condensada de trabalho em alemão (JACOB 1993) elaborado no Centro 
Latinoamericano da Universidade de Münster; agradeço a Achim Schrader e a Andreas Brockmann 
pela cordial hospitalidade recebida e a Alexander von Humboldt Stiftung-AvH, a Deutscher 
Akademischer Austauschdienst-DAAD e a Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft-SV pelo apoio 
financeiro. 

3Texto adaptado de JACOB 1999: a ser publicado. 

4Texto adaptado de BOETTCHER/JACOB 1991: 15. 



 Como contra-ponto ao mencionado acima, sérias limitações são impostas por 
interesses econômicos à cooperação científico-tecnológica entre dois países, 
mormente quando um deles está "em vias de desenvolvimento".  
 Vale acrescentar que Vontade Política por parte dos respectivos governos é 
conditio sine qua non para atingir uma efetiva colaboração em C&T e para superar 
eventuais dificuldades a ela inerentes. Problemas ocorrem especialmente quando se 
trata de colaboração em áreas envolvendo tecnologias, em particular as de ponta 
(high-tech), e raramente na cooperação em ciência básica. 
 Os conceitos acima, já expressos nos trabalhos mencionados, aplicam-se em 
maior ou menor grau à cooperação em C&T entre um país industrializado e um em 
desenvolvimento. Portanto, um país como o Brasil deve dar maior ênfase às 
iniciativas de colaboração internacional com aqueles países que demonstrarem um 
real interesse em gerar conjuntamente, ou repassar, tecnologias que venham a 
contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico. E nessa categoria a Alemanha 
representa um papel especial, como é aqui demonstrado. 
 Vários esforços resultaram na institucionalização de uma colaboração efetiva 
em C&T entre o Brasil e a Alemanha5. O primeiro ato formal nessa direção foi a 
celebração de convênio entre o CNPq6 e o Instituto de Limnologia da Sociedade Max 
Planck em Plön, em 28 de maio de 1969, regulando uma colaboração existente 
desde antes da Segunda Guerra Mundial. 
 Dois Acordos foram assinados entre os governos do Brasil e da Alemanha, em 
Bonn, em 9 de junho de l969: 
O Acordo Cultural, muito pouco implementado até o presente, que institucionalizou o 
intercâmbio na área da cultura, e  
O Acordo Geral de Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico (mencionado como "Acordo" no que segue), objeto principal do 
presente artigo.  
 Anteriormente- 30 de novembro de 1963- os governos do Brasil e da 
Alemanha haviam estabelecido o Acordo Básico para a Cooperação Técnica (ou 
Assistência Técnica), que regulamenta o auxílio técnico prestado pela Alemanha ao 
Brasil, freqüentemente envolvendo cooperação em C&T, razão pela qual é também 
aqui discutido.  
 A Cooperação Científica e Tecnológica entre o Brasil e a Alemanha é, dentre 
as colaborações existentes nesta área, a de maior vulto pelo lado brasileiro, tanto no 
que diz respeito ao número de projetos conjuntos e de cientistas envolvidos, como 
no que  concerne aos recursos financeiros aplicados (SCHWAMBORN 1994: 587-595; 
BOEKH 1995: 464-465; KOHLHEPP 1995: 505-512; JACOB 1997: 212-220; 
KOHLHEPP 1997: 187-200). Ademais, a interveniência do MRE, como órgão 
coordenador geral da política de relacionamento entre o Brasil e a Alemanha, 
evidenciou a boa interação entre cientistas e diplomatas, baseada na Vontade 
Política existente para utilizar eficientemente um instrumento útil no 
desenvolvimento do País, conferindo assim uma importância política à Cooperação. 
                         
5Para uma visão global do início da colaboração na área acadêmica em diversos ramos do 
conhecimento, veja-se SCHWAMBORN 1978. 

6O significado das siglas das instituições brasileiras e alemãs (incluindo as atribuições dessas últimas) 
encontram-se no Apêndice. 



 A estruturação do trabalho é a seguinte: no segundo Capítulo é feita uma 
análise global da Cooperação Científico-Tecnológica entre o Brasil e a Alemanha, 
apontando resultados, dificuldades, erros e acertos. No terceiro Capítulo são dados 
alguns exemplos de projetos bem e mal sucedidos, procurando identificar as causas 
de seu sucesso ou insucesso. Alguns dos exemplos baseiam-se parcialmente no 
Volume Comemorativo dos Vinte Anos da Cooperação (KFA 1991: 33-91) e nas Atas- 
Final Minutes- das vinte e três reuniões da "Comissão Mista" para a Cooperação 
Científica e Tecnológica7. O quarto Capítulo é destinado à descrição sumária e crítica 
de outras formas de colaboração, incluindo a Assistência Técnica. No quinto Capítulo 
encontram-se observações finais, conclusões e sugestões envolvendo a Cooperação.   
 O relato é informal, na ótica de quem teve a vivência da colaboração durante 
vinte e cinco anos como coordenador científico da Cooperação por parte do CNPq. A 
descrição é qualitativa e crítica, preservando certa coerência seqüencial, não sendo 
apresentados dados numéricos, facilmente encontrados nas Atas citadas. Vários 
exemplos do terceiro Capítulo propositadamente não foram atualizados, pois sua 
característica mais importante é o valor como acerto ou erro à época, servindo assim 
como exemplo de como proceder corretamente na Cooperação. 
 Não serão abordadas as relações com a antiga República Democrática da 
Alemanha, pois os acordos com ela firmados tinham uma finalidade basicamente 
diferente daquela dos acordos com a então República Federal da Alemanha: não se 
tratava de acordos científicos, mas da concessão de créditos em condições 
favoráveis ao Brasil para a aquisição de equipamentos. 
 Também não é mencionada a cooperação em Energia Nuclear e na Pesquisa 
Espacial, devido ao não envolvimento do autor com as áreas. No que concerne à 
primeira, foi publicado um relato compreensivo sobre o assunto (ALVES 1991: 19-
23), e um artigo específico historiando o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha 
infelizmente não chegou a ser publicado (BATISTA 1993); entretanto, serão feitas 
algumas observações pertinentes a esse tema. 
 O Acordo prevê a celebração de Termos Aditivos (Convênios) entre órgãos 
dos dois países visando à implementação de atividades específicas; uma listagem 
encontra-se em TALAREK 1991: 27-30. 
 
 

2. Análise Geral da Cooperação Científica e Tecnológica 
 
 É importante observar desde o início que a Cooperação em C&T entre o Brasil 
e a Alemanha sempre se procedeu com respeito às respectivas peculiaridades e 
prioridades dos dois países. Entretanto, essas características resultaram, 
ocasionalmente, em problemas na Cooperação, um exemplo típico sendo a 
informática, primeiro assunto de ordem geral a ser enfocado. 
 Nos anos 80, o Congresso Brasileiro aprovou a chamada "Lei da Informática", 
que garantia forte proteção de mercado para as empresas brasileiras da área, tanto 
em hardware como, de forma mais limitada, em software. Em conseqüência, 
começaram a ocorrer sérios problemas para empresas alemãs (e de outras 

                         
7As Atas podem ser compulsadas no Arquivo do MRE. 



nacionalidades) com filiais no Brasil, tanto na produção como na importação de 
equipamentos (inclusive pequenos), até mesmo para uso próprio.  
 Como resultado dessa política brasileira, indústrias alemãs com filiais no Brasil 
pressionaram o Governo Alemão no sentido de impedir o patrocínio, com fundos 
públicos,  de colaboração científica que resultasse em aplicações tecnológicas em 
informática8. A pressão sofrida chegou a provocar no Governo Alemão um pequeno 
conflito interno entre "comércio e ciência". 
 De modo geral, no que diz respeito a interesses de empresas, certamente a 
cooperação entre dois países apresenta dificuldades peculiares; mesmo na interação 
Universidade-Empresa em um só país existem problemas de sigilo: a Universidade- 
especialmente a pública- deve colocar os resultados da pesquisa nela realizada a 
serviço do bem comum, não favorecendo determinadas  empresas privadas (JACOB 
1996: 61-63). 
 Com maior razão existem sérios problemas para a realização de pesquisa 
conjunta entre organismos de dois países em áreas de aplicação prática, pois nesse 
caso entram em jogo forçosamente os interesses comerciais de empresas de 
nacionalidades diferentes. Apesar de, na maioria dos convênios- quando necessário 
ou cabível- o problema de patentes ter sido explicitamente regulamentado, a 
participação de empresas na colaboração não está ainda completamente resolvida. 
Portanto, é fácil de compreender que boa parte da Cooperação deu-se em pesquisa 
básica e aplicada e infelizmente apenas em menor grau em tecnologia.  
 Recentemente a cooperação entre empresas e universidades dos dois países 
mereceu um destaque especial: em 20 de março de 1996 foi assinado em Joinville 
um novo Acordo Geral, que essencialmente ratifica o celebrado em 1969, dele 
diferindo por incluir de forma mais explícita a colaboração com empresas brasileiras 
e alemãs. Além disso, a Comissão Mista estabeleceu uma prioridade forte para 
projetos que envolvem instituições de pesquisa e empresas dos dois lados, os assim 
chamados projetos "2+2", a serem explicitados mais adiante. 
 Outra questão de ordem geral são as áreas em que a colaboração se 
estabeleceu desde o início. O Acordo, apesar de não inteiramente restritivo, 
menciona algumas áreas explicitamente e, mais do que isso, põe como finalidade da 
Cooperação a pesquisa científica e tecnológica. De fato, a colaboração jamais foi 
limitada a determinadas áreas e, também, quando necessário, constou inclusive de 
cursos introdutórios em áreas práticas e experimentais (ao invés de pesquisa). Em 
outras palavras, apesar de o Acordo ser explícito, a interpretação dada pelos dois 
parceiros foi a mais ampla possível, sempre colocando em primeiro lugar a finalidade 
e o interesse da Cooperação,  deixando completamente de lado interpretações 
restritivas. Assim, p.ex., nos anos 80 foram estabelecidas no País áreas prioritárias 
para o desenvolvimento científico-tecnológico: Informática, Química Fina, Mecânica 
Fina, Biotecnologia, Novos Materiais e, posteriormente, Pesquisa em Meio Ambiente. 
Nessas áreas foram elaborados e iniciados dentro do Acordo programas de pesquisa- 
especialmente aplicada- com recursos específicos, assim como programas especiais 
para a formação de pessoal científico e técnico, atendendo aos interesses brasileiros. 

                         
8Empresas alemãs estariam impedidas por lei de utilizar até mesmo os resultados de projetos da 
Cooperação em suas atividades industriais. 



 No relacionamento internacional, freqüentemente, a "letra fria da lei" se 
superpõe ao interesse real da colaboração entre dois países. Entretanto, a 
Cooperação entre o Brasil e a Alemanha ficou livre desses entraves burocráticos: a 
Comissão Mista, que se reune periodicamente9, alternadamente no Brasil e na 
Alemanha, para analisar os relatórios dos vários grupos envolvidos em projetos de 
colaboração, sempre teve atitude muito receptiva e pragmática ao tratar de assuntos 
de interpretação do Acordo e dos Convênios. 
 Um aspecto adicional, que confirma a atitude aberta na interpretação do 
Acordo, foi a utilização dos vários convênios especiais para a formação de recursos 
humanos. Em lugar algum está prevista a obtenção de graus de mestrado e 
doutorado, ou a realização de estágios de pós-doutoramento e de formação 
científico-tecnológica; entretanto, em inúmeros casos os convênios foram utilizados 
com essa finalidade, no interesse de algum projeto de colaboração ou fora dele, 
para benefício dos parceiros. 
__in  Merece também destaque a flexibilidade na duração dos projetos de 
colaboração. Houve projetos com prazo bem definido, estendendo-se por poucos 
anos, e que foram concluídos com sucesso, ou até mesmo interrompidos sem 
resultado algum. Outros foram integrados na Cooperação em seu início, em geral 
ampliadas, prosseguindo até hoje, como a mencionada pesquisa conjunta em 
Limnologia, entre o Instituto Max-Planck de Limnologia e o INPA.  
 Nem sempre os projetos se desenvolveram como colaboração de igual para 
igual; vários casos ocorreram em que inicialmente não existia no Brasil grupo de 
pesquisa, ou mesmo pesquisador, com experiência ou nível suficientes para uma real 
colaboração. O trabalho "conjunto" resultou, ocasionalmente, em assistência técnica 
frustrada, isto é, os pesquisadores alemães resolveram um problema específico, ou 
realizaram uma pesquisa no Brasil, com pouca ou até nenhuma participação 
brasileira. Terminado o projeto, essencialmente alemão, nada de significativo restou 
no Brasil: não se criou, como seria desejável, um grupo de pesquisa brasileiro. Um 
exemplo geral, embora extremo, de tais projetos "conjuntos" ocorreu na Geologia, 
em que no início da Cooperação pesquisadores alemães levaram para o exterior os 
resultados, sem que seus colegas brasileiros deles sequer tomassem conhecimento 
(JACOB 1994a: 4). 
 Freqüentemente houve problemas do lado brasileiro na formação de pessoal. 
Nas áreas tecnológicas (Engenharia, Informática) houve vários casos de pessoal 
universitário que obteve treinamento na Alemanha- geralmente doutorado- com a 
finalidade específica de participar num projeto de colaboração e que, ao retornar, 
abandonou a Universidade ou a instituição de pesquisa, dedicando-se à iniciativa 
privada, onde as possibilidades eram maiores e os salários mais compensadores. 
 A disponibilidade de tempo dos pesquisadores mais experientes também 
causou problemas. Justamente naqueles casos em que mais se pode esperar de um 

                         
9Na vigésima reunião da Comissão em novembro de 1991 foi resolvido que, considerando o bom 
andamento da Cooperação, as reuniões são realizadas quando necessárias- em princípio a cada dois 
anos- enquanto que anteriormente havia periodicidade anual.  

9Na vigésima reunião da Comissão em novembro de 1991 foi resolvido que, considerando o bom 
andamento da Cooperação, as reuniões são realizadas quando necessárias- em princípio a dois anos- 
enquanto que anteriormente havia periodicidade anual. 



trabalho conjunto de cooperação, os cientistas são muito ocupados, e não há a 
possibilidade de se ausentarem por tempo prolongado de seus respectivos locais de 
pesquisa. Por essa razão, a colaboração muitas vezes tornou-se difícil, e os projetos 
não progrediram com a desejada rapidez. Entretanto, houve duas outras 
circunstâncias que compensaram, em parte, essa pouca disponibilidade de tempo 
dos cientistas sênior: a possibilidade de estudantes brasileiros realizarem doutorado 
na Alemanha no âmbito do Acordo, e a oportunidade concedida a vários jovens 
alemães recém doutorados de virem ao Brasil dentro de projetos conjuntos, alguns 
deles tendo aqui permanecido definitivamente (brain drain inverso). 
 Cabe, ainda, uma observação sobre a avaliação da proposta inicial e da 
evolução dos projetos: nos dois países cada órgão usa seu próprio método. O CNPq 
e a CAPES, bem como a DFG e o DAAD, respectivamente no Brasil e na Alemanha, 
utilizam Comitês Assessores para essa finalidade (peer review). Outras instituições 
brasileiras e alemãs envolvidas na Cooperação procedem de forma diversa para a 
análise do mérito, nem sempre com o mesmo potencial crítico. 
 Além disso, a evolução de vários projetos conjuntos foi acompanhada através 
de visitas periódicas dos coordenadores científicos alemão e brasileiro responsáveis 
pelos convênios. Embora em geral não especialistas nas áreas dos projetos, 
possuiam esses coordenadores formação científica adequada para verificar o 
andamento global e solicitar uma avaliação especializada quando necessário. Dessa 
forma, foram evitados erros no andamento dos projetos, sugeridas modificações, 
chegando até ao cancelamento de determinadas atividades, sempre de comum 
acordo entre os parceiros.  
 Apesar dos problemas descritos, cuja ocorrência é normal em atividades de 
colaboração, inclusive naquelas em um mesmo país, a Cooperação em C&T entre o 
Brasil e a Alemanha apresenta um saldo altamente positivo, e se constitui em 
exemplo seguido por outros países. Ela foi concebida não como simples "Assistência 
Técnica", mas como real colaboração entre parceiros, de igual para igual, sem 
imposições de lado a lado. Conseqüentemente, após vinte anos de Cooperação, já 
havia atividades "desde a abstrata teoria de grupos até tecnologias aplicadas da 
energia solar e ... projetos conjuntos desde Manaus até Porto Alegre" 
(BOETTCHER/JACOB 1991: 15). 
 Assim foi dado, conjuntamente, um importante passo em direção ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil.  
 

3. Análise Crítica de Alguns Projetos Específicos 
 
 A qualidade científica dos projetos conjuntos é pré-requisito indispensável 
para sua efetivação, mas há outros critérios a serem seguidos numa colaboração 
internacional, que serão aqui analisados. 
 Um dos primeiros projetos conjuntos foi a proposta alemã de instalar 
laboratórios experimentais para o ensino de Física Geral, com um complemento de 
Química, em algumas Universidades brasileiras. Isso por que vários colegas alemães 
estavam convencidos (e com razão) de que o ensino prático nas Universidades 
brasileiras deixava muito a desejar. Embora houvesse relutância em aceitar esses 
laboratórios, a insistência do lado alemão fez com que fossem instalados. É fácil de 
compreender que a iniciativa custou esforço e dinheiro aos alemães, e o resultado 
não foi o esperado. O motivo é simples: não é por falta de equipamento que não são 



ministrados cursos experimentais de forma adequada em várias Universidades 
brasileiras; as razões são de natureza completamente diferente, envolvendo um 
problema cultural (SCHRADER 1991: 229-231): até há pouco tempo, muitos 
professores não estavam sequer capacitados a ministrar cursos experimentais. Não 
cabe aqui discutir esses aspectos em detalhe; é suficiente assinalar que, 
independentemente da ajuda alemã, existem locais em que é ministrado bom ensino 
experimental, e outros em que, com ou sem auxílio externo, não é ministrado tal 
ensino. Este é um problema brasileiro, que não pode ser resolvido através de 
cooperação internacional. Entretanto, apesar da crítica, é importante mencionar que 
a maioria dos laboratórios instalados foi bem utilizada no ensino experimental de 
Física. 
 Outra ordem de problemas ocorreu em várias tentativas de realização de 
projetos conjuntos: a falta de pessoal qualificado em número suficiente para 
assumir, do lado brasileiro, a colaboração. Em mais de um caso foi iniciado um 
projeto partindo de um grupo pequeno- às vezes constituído apenas por um cientista 
e um técnico- com um reconhecido instituto alemão. Eventuais necessidades de 
equipamento e até de material de consumo foram supridas através de doação pela 
Alemanha, ou obtidas através de auxílios nacionais, de modo que todos os pré-
requisitos para a realização do projeto estavam satisfeitos. Entretanto, a vinda do 
cientista-parceiro alemão dava-se, em geral, uma vez por ano por períodos 
demasiadamente curtos (no máximo um mês); além disso, nem sempre retornava 
ao Brasil o mesmo cientista experiente, mas era enviado outro componente do 
grupo alemão, com menos senioridade. Como resultado, o número de cientistas 
experientes era insuficiente para iniciar o trabalho, ou para garantir um 
prosseguimento adequado do mesmo. A opção foi, em alguns casos, a simples 
interrupção do projeto. Esse problema reduziu-se no decorrer do tempo, pois se 
aprendeu a estimar a massa crítica mínima, bem como a experiência do cientista 
responsável pelo grupo brasileiro- fatores indispensáveis no estabelecimento de uma 
boa colaboração. 
  Várias vezes o lado alemão tentou iniciar uma colaboração em Fontes não 
Convencionais de Energia. Foi proposta extensa cooperação em Energia Solar10, com 
desenvolvimento conjunto de novas tecnologias, e o teste de produtos alemães no 
Brasil. Chegaram a ser efetuados contatos intensivos com Universidades do 
Nordeste, para assegurar o  devido apoio técnico e logístico. Os sonhos iam bastante 
longe: pensava-se até em construir uma "vila solar", cuja necessidade de energia, 
inclusive na obtenção de água potável, fosse suprida parcial ou integralmente pelo 
sol. Sem que ao menos uma explicação fosse dada aos colegas alemães, a proposta 
não foi levada adiante. Portanto, um possível projeto conjunto não se realizou, ou 
por motivos político-econômicos, ou então por simples descaso por parte das 
autoridades competentes do lado brasileiro. A lição a ser aprendida é a de como não 
proceder numa cooperação internacional: rejeitar uma proposta de projeto conjunto 
por simples omissão. 
 Em fase posterior da Cooperação um projeto que combinou energia não 
convencional (eólica e solar) com motor Diesel foi planejado para a ilha de Fernando 
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de Noronha, um projeto piloto tendo sido desenvolvido no campo de testes de 
Barreira do Inferno. 
 Um fator decisivo a ser levado em consideração numa colaboração são as 
respectivas prioridades, estabelecidas pelas autoridades competentes para o 
desenvolvimento de C&T em cada país; seguem-se dois exemplos ilustrativos. 
 Há alguns anos, a área de Produtos Naturais foi considerada  pelo ministério 
competente como prioritária para o desenvolvimento tecnológico da Alemanha. Em 
conseqüência, foram iniciados vários projetos conjuntos em Geologia, com uma 
contrapartida alemã provinda diretamente do ministério alemão e não através de 
órgãos convenentes alemães. Esse simples procedimento por si só já criou 
problemas, pois um ministério em geral não possui os instrumentos e a 
infraestrutura indispensáveis para acompanhar diretamente projetos de 
colaboração11. A posterior mudança na política alemã de C&T foi ainda mais séria: a 
área de Produtos Naturais deixou de ser prioritária. Como resultado, o ministério 
deixou de alocar os fundos da contrapartida alemã, com severos prejuizos para o 
desenvolvimento dos trabalhos conjuntos. Devido à qualidade e importância das 
pesquisas, novas fontes de recurso foram buscadas com sucesso, de tal modo que 
os projetos foram levados a bom termo (JACOB 1994a: 6). 
 Outro exemplo do papel preponderante das prioridades em C&T para o 
desenvolvimento de projetos conjuntos foi a implantação do Centro de 
Desenvolvimento Biotecnológico em Joinville. Partindo do zero, com apoio de 
entidades locais, inclusive privadas, foi criado um núcleo de pesquisa em 
Biotecnologia- área prioritária nos dois países. Contando com a colaboração de um 
instituto na Alemanha, a GBF, e sob a responsabilidade de dois cientistas 
experientes, um brasileiro e um alemão, foram dados os primeiros passos, tanto do 
ponto de vista científico para a formação de pessoal, como do administrativo para a 
criação da infraestrutura, inclusive construção de prédios. Apesar dessas iniciativas e 
de ser a área prioritária no Brasil, o resultado não foi satisfatório, essencialmente 
por falta de apoio científico, financeiro e de infraestrutura: nenhum órgão 
constituído, federal, estadual, municipal ou mesmo particular, assumiu o novo 
Centro. Presentemente estão sendo tomadas as providências para incorporar o 
Centro à nova  Universidade Regional de Joinville. 
 Lição importante para a colaboração entre países resulta dos últimos dois 
exemplos. É necessário mas não suficiente que, ab initio, haja contatos pessoais 
entre os pesquisadores, pois qualquer atividade conjunta inicia sempre em nível de 
pessoa a pessoa. Mas é difícil criar uma atividade nova sem que existam a 
necessária infraestrutura e o indispensável comprometimento locais. E a 
manutenção de prioridades pelos dois lados é fundamental para evitar sérios 
problemas. Observa-se, portanto, como a Vontade Política pode influir decisivamente 
no desenvolvimento de projetos conjuntos. Acrescente-se que nesse contexto surge 
amiúde a mesma dificuldade: estabelecer prioridades comuns para dois países tão 
distintos como o Brasil e a Alemanha. Apesar de esse problema ter surgido desde o 
                         
11Este fato foi sempre reconhecido pelo ministério responsável alemão (à época o BMFT), razão pela 
qual os órgãos executores dos convênios eram os escritórios internacionais de grandes centros de 
pesquisa; atualmente o BMBF "requisitou" colaboradores de um desses escritórios e criou, como 
entidade independente em Bonn, seu próprio Escritório Internacional (Internationales Bureau für das 
BMBF). 



início da Cooperação, sem ter sido totalmente resolvido até hoje, os parceiros 
aprenderam logo a respeitar as respectivas prioridades, e conseguiram executar 
projetos conjuntos em áreas de interesse recíproco.  
 Um assunto que deu origem a muita discussão, tanto nas reuniões da 
Comissão Mista, como em várias reuniões informais entre os coordenadores 
científicos e outros pesquisadores responsáveis, é a proporção de pesquisa básica e 
de pesquisa tecnológica (desenvolvimento) a ser estabelecida nos vários convênios. 
Pouca dúvida havia em relação à Energia Nuclear (ALVES 1991; BATISTA 1993), em 
que se tratava de transferência de tecnologia em seus vários aspectos- inclusive 
segurança de instalações nucleares; mas nas demais áreas o problema apareceu 
freqüentemente. Uma vez mais ficou demonstrada a grande flexibilidade: a falta de 
explicitação, no Acordo, da proporção de pesquisa básica a ser incluída, não impediu 
que grande parte dos projetos fosse nessa área. Tal atitude foi fundamental para o 
bom desenvolvimento das atividades de colaboração, pois a pesquisa básica 
constituiu o ponto inicial na formação de pessoal e de infraestrutura científica para a 
realização de projetos aplicados, além de ter servido como fundamento para a 
assinatura e a implementação de novos convênios. 
 Como resultado da necessidade de um espaço próprio maior para a pesquisa 
básica e para o simples intercâmbio, foram ao longo do tempo firmados convênios 
adicionais, envolvendo do lado brasileiro CNPq e CAPES e do lado alemão 
associações independentes , tanto de apoio à ciência- DAAD, DFG- como de 
realização de pesquisa científica- MPG. Nesses convênios estão previstos 
explicitamente:  
a) formação de pessoal;  
b) efetivação de projetos conjuntos em pesquisa básica; 
c) realização de simpósios, conferências e seminários;  
d) intercâmbio de cientistas, mesmo sem a existência de projeto     conjunto 
formalmente aprovado.  
 Em nenhum desses convênios há menção explícita de áreas científicas, de 
modo que o apoio a projetos em qualquer campo é considerado, resultando na 
inclusão das Humanidades no Acordo. Conseqüentemente, houve considerável 
intercâmbio, tanto em Filosofia, Direito, Ciências Sociais e Ciências Políticas, como 
em Letras. Além disso, do lado brasileiro foram incluídas as Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa que, de forma autônoma e com seus próprios recursos, também 
apóiam o intercâmbio de cientistas e projetos de pesquisa conjuntos12. Incluir 
atividades de intercâmbio e projetos conjuntos em Humanidades em um Acordo de 
Cooperação em C&T, com ênfase implícita em desenvolvimento tecnológico, e 
permitir que num Acordo Governamental entidades de natureza privada pudessem 
firmar convênios- inclusive com a participação de entidades estaduais brasileiras- 
demonstra uma vez mais a grande flexibilidade dos parceiros. 
 Nesse contexto merece destaque especial a intensificação, nos últimos anos, 
das atividades conjuntas no âmbito dos convênios entre CAPES e DAAD. Novos 
projetos e programas foram iniciados, tendo sido estabelecido pela Comissão Mista 
um grupo de trabalho específico em Educação Científica, que coordena uma série de 
ações conjuntas, desde o intercâmbio de estudantes de graduação até trabalhos de 

                         
12Para o caso do Rio Grande do Sul, veja-se JACOB/FRANTZ 1999: 20-22. 



pesquisa de alto nível, passando por programas de docentes de longa duração em 
Universidades brasileiras. 
 Uma série de problemas de competência, tanto no sentido de 
responsabilidade como de experiência, surgiu desde o início das atividades de 
colaboração.  
 Na Alemanha três Ministérios Federais ocupam-se das atividades de 
Cooperação Internacional:  
a) Ministério do Exterior (AA), que coordena todos os assuntos diplomáticos, 
responsável pelo Acordo Cultural;  
b) Ministério de Educação e Pesquisa (BMBF), responsável pelo Acordo de 
Cooperação em C&T;  
c) Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), responsável pelo 
Acordo de Cooperação Técnica;  
 O primeiro problema ocorreu quando um grupo brasileiro de pesquisa tentou 
obter recursos dentro da Cooperação Técnica, para um projeto iniciado no âmbito do 
Acordo em C&T: a princípio houve uma clara recusa do lado alemão, argumentando 
que um mesmo projeto não poderia ser financiado por duas fontes distintas. A 
solução foi caracteristicamente brasileira: a fim de obter  também recursos dentro 
da Cooperação Técnica, apresentou-se um novo projeto diferente no título e nos 
objetivos, mas essencialmente na mesma área, e proposto pelo mesmo grupo de 
pesquisa. Dessa forma o projeto foi financiado, tendo se constituído em um dos 
bons projetos nos dois acordos.  
 Um segundo problema de competência originou-se na Alemanha, envolvendo 
os convênios em que o DAAD é signatário. Grande parte dos fundos do DAAD 
provêm do  Ministério do Exterior alemão. Por conseguinte, o AA entendeu que, ao 
ser implementado o Acordo Cultural, as atividades futuras de colaboração 
envolvendo o DAAD deveriam ser abrigadas nesse acordo. Como há mais de quinze 
anos essas atividades estavam sendo desenvolvidas sem dificuldades dentro do 
Acordo em C&T, houve insistência, através da diplomacia brasileira, de manter o 
assunto como estava. Novamente uma solução bem brasileira foi encontrada: os 
convênios com o DAAD continuam dentro do Acordo em que estão, mas uma cópia 
dos relatórios anuais apresentados à Comissão Mista é também submetida à 
Comissão Cultural quando esta se reune.  
 Outro problema de competência (agora no sentido de experiência) ocorreu do 
lado brasileiro, na área de recursos do mar. A Alemanha demonstrou grande 
interesse em uma colaboração neste setor, para dar a pesquisadores alemães acesso 
não só à fauna e à flora do Atlântico Sul, mas também à Estação Brasileira 
Comandante Ferraz, na Antártida. Os problemas surgidos durante a execução de 
projetos, devido à burocracia brasileira na administração federal direta, fizeram com 
que o CNPq fosse solicitado a assumir a parte burocrática (infraestrutura e logística). 
Dessa forma se conseguiu maior flexibilidade e agilidade na administração dos 
projetos; a cooperação nessa área prossegue atualmente de maneira intensa e 
profícua. 
 Fato semelhante ocorreu na pesquisa conjunta em Meio Ambiente, área de 
interesse desde o início da Cooperação: pelas mesmas razões o CNPq foi solicitado a 
assumir a logística administrativa das atividades. 
 Um estudo global, ecológico e sócio-econômico tanto da Amazônia como da 
maior região alagadiça da América do Sul- o Pantanal- foi iniciado, como projeto 



conjunto entre órgãos dos governos federal e estaduais e entidades alemãs. 
Entretanto, na Região Amazônica conflitos de interesse estavam presentes no início 
da década de 90. Nos projetos em andamento no Pará, tanto o Estado como o 
Museu Goeldi e a Universidade Federal demonstraram grande interesse. Por outro 
lado, no caso do Amazonas, o INPA e as outras instituições participantes das 
atividades tiveram de conviver com a "nova política" descoberta pelo Estado: 
entendeu-se que a pobreza existente na Amazônia deveria ser combatida extraindo 
da floresta tudo o que fosse possível, sem grande preocupação preservacionista, isto 
é, sem que se procedesse a um desenvolvimento sustentável. Essa posição foi 
questionada, e portanto combatida, pelo Governo Federal, bem como pelos 
pesquisadores em Meio Ambiente.  
 A reunião progressiva dos vários órgãos envolvidos e das atividades 
correspondentes num programa integrado denominado SHIFT (Studies of Human 
Impact on Forests and Floodplains in the Tropics), trazendo consigo os projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), deu novo impulso à colaboração em Meio 
Ambiente, envolvendo o Trópico Úmido e a Mata Atlântica, tornando SHIFT o maior 
programa individual da Cooperação. 
 Uma observação adicional é pertinente: a colaboração em Meio Ambiente 
deve ser ampla e abrangente, não somente restrita à floresta tropical, pois existem 
outras questões nessa área que são igualmente importantes. O fato de 
recentemente estarem sendo incorporados à Cooperação problemas de poluição 
industrial é significativo: dá-se alta prioridade a projetos de processos têxteis, 
indústria coureira e tratamento de lixo industrial (e até doméstico), todos tendendo 
à implementação progressiva de tecnologias limpas. A Comissão Mista está 
incentivando, com total apoio, propostas dessa natureza. 
 Os parceiros tentaram por várias vezes iniciar projetos de colaboração em 
áreas ligadas à aplicação, e em especial à tecnologia. Entretanto, o envolvimento 
das empresas- sem o que tais projetos perdem seu sentido- muitas vezes causou 
problemas. Não obstante, em algumas áreas aplicadas e tecnológicas houve uma 
colaboração efetiva, especialmente naquelas que exigiam um envolvimento maior 
das Universidades ou de outras instituições de pesquisa governamentais. 
 Na Agropecuária foram realizados alguns projetos aplicados com imediata 
utilização prática, inclusive no setor econômico. Note-se que alguns pesquisadores 
brasileiros nessa área têm maior experiência do que seus colegas alemães. 
Reconhecer esse fato às vezes se constituiu num problema, que inclusive causou a 
mudança do parceiro alemão num dos projetos. Mas o resultado final foi positivo, e 
atividades conjuntas prosseguem até hoje. 
 Na Engenharia pode-se reconhecer dois tipos de colaboração: uma, 
fortemente ligada à área básica, e a segunda em estreita interação com empresas. 
 A primeira iniciativa partiu do lado alemão, na área de soldas especiais, com a 
doação de dois laboratórios para pesquisa tecnológica a Universidades brasileiras; 
entretanto, esses laboratórios foram utilizados principalmente para o ensino e para 
trabalhos rotineiros de prestação de serviços. Felizmente, desvios dessa natureza 
aconteceram raras vezes, mas  indicaram um problema importante que surge 
ocasionalmente em instituições de pesquisa brasileiras menos desenvolvidas: tenta-
se encontrar uma desculpa para não realizar pesquisa, utilizando o equipamento 
para atividades economicamente mais compensadoras. 



 Ligados à area básica podem ser citados os projetos aplicados relacionados à 
Física: Ciência de Materiais e Metalurgia. Trata-se de áreas que, potencialmente ou 
de fato, resultam em transferência de tecnologia para empresas. Um dos projetos 
ligado à Metalurgia teve o apoio de várias instituições alemãs: DAAD, DFG, Fundação 
Volkswagen e GTZ, o que mostra ser possível o financiamento conjunto de um 
mesmo projeto por várias entidades alemãs, desde que a proposta seja 
corretamente encaminhada e avaliada. 
 Na maioria dos projetos de colaboração com o setor produtivo há o 
envolvimento das Universidades, normalmente na forma de atendimento de 
solicitações, por parte das empresas, de prestação de serviços a grupos de pesquisa 
universitários. Em geral, o projeto é realizado conjuntamente, por universidades 
brasileiras e alemãs com empresa nacional, evidenciando ser possível uma 
colaboração profícua entre Universidades e empresas brasileiras. Como já 
mencionado, nos últimos anos enfatizou-se projetos envolvendo instituição de 
pesquisa brasileira e alemã junto com empresa brasileira e alemã- os projetos 
"2+2". Apesar dos esforços desenvolvidos para incentivar projetos dessa natureza 
em várias áreas, tem havido dificuldades em formulá-los adequadamente visando a 
uma incorporação à Cooperação; assim mesmo alguns projetos "2+2" estão em 
andamento. 
 Em outro grupo de projetos não há envolvimento de Universidades 
brasileiras: são projetos high-tech, com real transferência de alta tecnologia da 
Alemanha para o Brasil e, portanto, de grande interesse. Acrescente-se que os 
parceiros brasileiros envolvidos são em geral entidades que repassam as novas 
tecnologias a empresas interessadas no Brasil. Essa modalidade de colaboração já 
resultou em projetos concluídos com sucesso; a título de exemplo é citado um deles, 
descrito no Volume Comemorativo (STEGEMANN/ROSSI 1991: 335-337). 
 Em determinadas áreas da Matemática também existem cientistas brasileiros 
com mais experiência do que seus colegas alemães, o que não causou problema 
algum. Ao contrário, incentivou a colaboração, e grande número de iniciativas de 
pesquisa conjunta, com ênfase no intercâmbio de pesquisadores (inclusive 
estudantes de doutorado), resultaram em excelente colaboração em áreas da 
Matemática em que há atividade de pesquisa nos dois países. 
 Na área de Informática, várias atividades conjuntas envolveram os melhores 
grupos brasileiros e alemães, inicialmente na forma de intercâmbio de 
pesquisadores. À medida que os cientistas foram se conhecendo melhor e 
intensificaram a colaboração, começou-se a pensar em projetos conjuntos mais 
ambiciosos, visando a aplicações práticas.  
 Ao entrar em vigor a "Lei da Informática", o Governo Alemão resolveu impor, 
como condição preliminar para a aprovação de projetos conjuntos, a participação de 
empresas dos dois países- o que a lei não permitia. Conseqüentemente, a 
colaboração na área de Informática foi drasticamente reduzida em fins dos anos 80 
e início dos 90. 
 Note-se que justamente essa área é de grande interesse para os parceiros, e 
que esforços conjuntos podem resultar em competitividade no mercado 
internacional. Para tanto se impõe a participação de empresas dos dois lados, o que 
se torna difícil por que essas, compreensivelmente, exigem a prévia obtenção de 
resultados práticos, ocorrência rara no início de um projeto. Adicionalmente, surge o 



problema de qual parcela dos resultados pertence, respectivamente, à empresa 
brasileiras e à alemã. 
 Como conseqüência de iniciativas conjuntas de pesquisadores alemães e 
brasileiros, os problemas descritos foram recentemente enfrentados com energia 
pelos parceiros, através da implementação de projetos tanto de interesse acadêmico 
como aplicado, os últimos freqüentemente com o envolvimento de empresas. Os 
primeiros resultados de interesse industrial já estão sendo obtidos, levando a área 
de Tecnologia da Informação a um crescimento marcante no âmbito da Cooperação. 
  Embora difícil de separar a pesquisa básica da aplicada, verifica-se que a 
parte tecnológica nos projetos da Cooperação é ainda insuficiente. A razão é a falta, 
no Brasil, de pesquisa tecnológica na real acepção da palavra em volume 
apreciável13: as empresas genuinamente nacionais não têm, em sua maioria, o 
menor interesse em implantar laboratórios de pesquisa, por ser mais conveniente 
comprar tecnologia no exterior- black boxes; e muito menos o têm as estrangeiras, 
pois realizam a pesquisa em suas matrizes14. Entretanto, deverá haver mudanças 
radicais num futuro próximo, pois a globalização está obrigando a indústria brasileira 
a adaptar-se à competição internacional, não se tornando e, portanto, inviável. 
 Nesse contexto deve ainda ser mencionada a recente iniciativa do Estado do 
Rio Grande do Sul de tentar estabelecer uma entidade de pesquisa aplicada e 
tecnológica seguindo o modelo dos institutos da FhG existente na Alemanha. Um 
planejamento detalhado do estudo de viabilidade da entidade (instituto real, virtual 
ou misto) existe e deverá ser implementado em breve; as atividades estão sendo 
desenvolvidas como um projeto de colaboração no âmbito do Acordo 
(JACOB/FRANTZ 1999: 26-27). 
 Procedendo a uma análise crítica da relação dos projetos conjuntos realizados 
nos primeiros vinte anos da colaboração (KFA 1991: 33-91), é encorajador verificar 
que diversos possuem uma parcela em pesquisa aplicada que, mesmo não sendo 
realizada em conjunto com empresas, deverá levar a aplicações industriais no 
futuro. 
 Duas observações finais são pertinentes:  
a) a Cooperação exerceu influência marcante no desenvolvimento tecnológico 
brasileiro, tanto através de contribuições específicas, como também com realizações 
que demonstram: "pode ser feito, sim!"; 
b) a atual política brasileira em relação à cooperação industrial, incentivando joint 
ventures, e às facilidades de importação não deve ser subestimada: apesar das 
dificuldades que estão resultando para o País, estão também sendo abertos novos 
caminhos para a cooperação internacional na área tecnológico-industrial; e é  
exatamente aí que a Alemanha entra como o primeiro e maior parceiro do Brasil. 
 
 

4. Outras Formas de Cooperação 
 
                         
13A afirmativa é válida para a pesquisa industrial; tanto em Agropecuária como na pesquisa em Meio 
Ambiente já existe um bom número de projetos tecnológicos. 

14Estão sendo considerados aqui laboratórios de pesquisa, não simplesmente laboratórios de 
desenvolvimento, que existem em várias empresas brasileiras. 



 A Assistência Técnica, regulada pelo Acordo de Cooperação Técnica, destaca-
se como eficiente mecanismo de colaboração. Trata-se, como indica o antigo nome 
alemão (Entwicklungshilfe- ajuda para o desenvolvimento), do auxílio da Alemanha 
ao Brasil na solução de problemas de ordem técnico-científica em geral. Para obter 
uma noção da amplitude do programa, basta verificar que o auxílio abrange desde o 
envio (no passado) de enfermeiras e professores primários ao Brasil, até o auxílio a 
prefeituras do interior (por exemplo para encontrar maneiras de evitar inundações 
ou de obter água potável), e estendendo-se à cooperação técnico-científica com 
Universidades. 
 A Assistência Técnica a Universidades e a outras instituições de pesquisa tem 
por finalidade formar  novos grupos, preferentemente em áreas aplicadas, ou 
oferecer know-how de natureza tecnológica a grupos já existentes. A análise crítica 
a seguir limita-se a esse tipo de Assistência Técnica, devido a sua estreita relação 
com a Cooperação em C&T, bem como a sua importância para o desenvolvimento 
tecnológico do País (CLOSS/JACOB 1988: 109-124; JACOB, 1994: 79-94). Note-se 
que a parcela de recursos financeiros destinada a esse fim é relativamente pequena 
se comparada ao volume global que a Alemanha concede ao Brasil a título de 
Assistência Técnica (DIEKE 1991: 50-51). 
 O processo decisório e executor de toda a Assistência Técnica é o seguinte: o 
BMZ, através de seu órgão executor GTZ, concede auxílios para assistência técnica, 
atendendo a solicitações do Governo Brasileiro, dentro das prioridades da política de 
planejamento e desenvolvimento. As decisões são tomadas em conjunto por 
autoridades brasileiras e alemãs, incluindo o MRE e o órgão executor brasileiro, a 
ABC, bem como o BMZ e a GTZ alemãs. Uma contrapartida brasileira é 
indispensável. A decisão final sobre os projetos a serem apoiados é anual, tomada 
em reuniões conjuntas, e tornada efetiva através de troca de notas diplomáticas 
(DIEKE, 1991: 46).  
 Como se pode observar, o processo decisório é muito mais político-
administrativo do que científico. Em conseqüência, na área tecnológica, 
freqüentemente têm sido apoiados projetos em que o cientista ou técnico brasileiro 
responsável não possui a indispensável experiência e competência, ou para cuja 
execução a massa crítica e infraestrutura necessárias não existem .  
 Nas décadas de 70 e 80 foram implementados projetos de Assistência Técnica 
em Universidades brasileiras, em várias áreas- Química, Geociências, diversas áreas 
da Engenharia, Farmácia, Veterinária, Ecologia, Nutrição (JACOB 1994b: 86-88). Em 
todos os projetos a Universidade brasileira envolvida é apoiada por uma ou mais 
conveniadas alemãs; a Universidade alemã colabora com o envio de cientistas e 
técnicos, aceita bolsistas de pós-graduação para a formação de recursos humanos, e 
dá assessoria na compra de equipamentos adquiridos com fundos do projeto. 
 Um bom número de Universidades brasileiras, de norte a sul, foi beneficiado 
por esse tipo de Assistência Técnica, pelo que se pode aquilatar os recursos 
envolvidos, tanto pelo lado do Brasil como da Alemanha; vários desses projetos 
foram bem sucedidos e representaram contribuição essencial para o desenvovimento 
de C&T nessas instituições. 
 A principal razão pela qual algumas dessas iniciativas em Assistência Técnica 
não tiveram o sucesso que era de se esperar, é o processo decisório na seleção dos 
projetos: não é realizado  o adequado julgamento científico-tecnológico pelos pares- 
peer review. 



 Ao final da última década, o Governo Brasileiro propôs15 um plano global 
denominado PRORENDA. A idéia básica consistia em utilizar a Assistência Técnica 
para resolver problemas sociais: desenvolvimento regional- no nordeste, política 
rural, política urbana- na periferia de grandes cidades, e assistência à micro e média 
empresa. Na implementação do PRORENDA logo se tornou evidente que problemas 
de tal magnitude não são resolvidos através de mera assistência técnica externa. 
Somente com meios e esforços próprios, e com a Vontade Política de mudar 
profundamente a estrutura social- o que implica prazo longo e envolve uma 
infraestrutura completa- eventualmente aceitando alguma assistência técnica 
externa para as questões de natureza  acadêmica, encontrar-se-ão soluções 
adequadas. 
 Sem maior justificativa, são apresentadas a seguir propostas específicas que 
apontam para um melhor aproveitamento da Assistência Técnica que a Alemanha 
concede ao Brasil (JACOB 1994b: 83-86, 91-93).  
 A forma pela qual o Brasil utiliza a Assistência Técnica alemã deve ser 
reestruturada em profundidade: deve ser muito mais dirigida a uma colaboração 
tecnológica- ou até científica- envolvendo universidades e outras instituições de 
pesquisa, do que ser encarada como simples "ajuda", mesmo tendo em conta o 
mote alemão "ajuda para a auto-ajuda" (Hilfe zur Selbsthilfe). Conseqüentemente, 
os projetos apoiados pelos recursos correspondentes devem satisfazer aos requisitos 
de qualidade usuais e, portanto, devem ser submetidos aos processos tradicionais 
de julgamento e ter também acompanhamento e avaliação final por especialistas. 
 A ABC não tem vocação, nem infraestrutura, nem tradição e muito menos 
competência técnica para proceder a tais julgamentos. Por outro lado, possui 
experiência- e já o tem demonstrado em alguns casos- para formular, coordenar e 
administrar a assistência técnica que o Brasil concede a outros países, o que vem a 
ser de considerável importância política para o País. 
 Portanto, o papel da ABC deve ser revisto, no sentido de ela se tornar 
fundamentalmente responsável pela colaboração Sul-Sul, isto é, pela assistência 
técnica que o Brasil concede. 
 Por outro lado, o MCT através de seus orgãos vinculados (CNPq e FINEP) 
possui a competência e a tradição necessárias para a avaliação da qualidade de 
projetos técnico-científicos. Em conseqüência, esse Ministério deveria assumir a 
responsabilidade integral pela "assistência técnica" concedida ao Brasil pelos países 
industrializados, principalmente pela maior, que procede da Alemanha. 
 No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, "cooperação técnica" deveria 
ser muito mais colaboração de igual para igual do que simples "ajuda". 
 De capital importância para todas as atividades conjuntas em C&T são o 
intercâmbio entre os cientistas e a colaboração entre as Universidades, que os 
pesquisadores brasileiros e alemães há muito tempo realizam, quer de maneira 
informal, quer através de convênios, acordos de amizade e contratos entre 
instituições dos dois países. 
 Não pode deixar de ser mencionado o importante papel que as bolsas de 
estudo (atualmente já praticamente restritas a programas de doutorado, pós-
doutorado e de pesquisa) desempenham para o futuro da Cooperação: 

                         
15Essa proposta, de acordo com as melhores informações disponíveis, foi induzida pelo lado alemão. 



freqüentemente são os bolsistas que incentivam, ao voltar, novos projetos (JACOB 
1993: 254-257).  
 Pela importância que deve ser dada à tecnologia no País, é apropriado 
mencionar que ao lado das bolsas tradicionais mencionadas na referência do 
parágrafo anterior, as bolsas (tecnológicas) da Fundação Krupp continuam e que 
recentemente a Carl Duisberg Gesellschaft estabeleceu representação no País, sob o 
nome de Carl Duisberg Brasil, com a evidente intenção de dar maior ênfase a suas 
bolsas técnicas; as duas atividades estão em estreita colaboração com a FUBAE.  
 Na mesma linha, nos últimos anos foi incentivada a colaboração com as 
escolas técnicas de nível superior (Fachhochschulen) alemãs, que se constituem em 
paradigma para esse tipo de formação. Em boa hora essa iniciativa foi induzida e 
apoiada pela CAPES; também foi instituído pela CAPES um estágio de alunos de 
graduação em escolas de engenharia alemãs.  Embora inseridos na Cooperação nas 
atividades envolvendo CAPES e DAAD, esses programas são mencionados 
novamente aqui em destaque por sua relação com o desenvolvimento tecnológico. 
 Várias entidades alemãs, entre elas o DAAD, a DFG e a MPG, têm seus 
próprios programas de apoio a projetos relativos ao Brasil, especialmente nas 
seguintes formas16:  
a) cientistas alemães que efetuam pesquisa em instituições brasileiras; 
b) cientistas alemães que realizam projetos de pesquisa independentes sobre temas 
brasileiros; 
c) professores alemães que colaboram como docentes em Universidades brasileiras; 
d) pesquisadores brasileiros que realizam atividades em instituições alemãs. 
Esses projetos são obviamente considerados atividades alemãs e, portanto, 
financiados com recursos alemães; recentemente, instituições brasileiras (CNPq, 
CAPES, Fundações Estaduais) passaram a participar desse financiamento. 
 Em conclusão, deve ser enfatizado que os mecanismos de colaboração em 
vigor estão longe de ter sua capacidade totalmente esgotada, permitindo uma 
cooperação muito mais ampla e abrangente em C&T entre o Brasil e a Alemanha. 
 
 

5. Observações Finais e Conclusões 
 
 A Cooperação entre o Brasil e a Alemanha nos últimos trinta anos produziu 
resultados altamente positivos, afirmando-se no relacionamento internacional como 
eficiente mecanismo para o desenvolvimento científico-tecnológico do País. Algumas 
conclusões e observações são apresentadas à guisa de conclusão, com o intuito de 
aperfeiçoar ainda mais essa série de atividades, já tão bem estabelecida e com 
influência decisiva no desenvovimento em C&T do País. 
 O grau de comprometimento dos dois governos com a Cooperação evidencia-
se por serem as delegações para as reuniões da Comissão Mista- órgão que toma as 
decisões formais na colaboração- encaradas como da mais alta importância pelos 
dois governos, em geral chefiadas pelos Secretários Gerais dos respectivos 
Ministérios, mostrando assim a mútua Vontade Política de cooperar em C&T. 

                         
16Uma descrição detalhada e também quantitativa da colaboração entre o DAAD, a DFG e a América 
Latina encontra-se em LEUTNER 1991: 157-180. 



 Merece reconhecimento o papel que as Embaixadas- Brasileira em Bonn e 
Alemã em Brasília- desempenham na Cooperação. Sem o apoio decidido que sempre 
ofereceram, muitos problemas não teriam sido solucionados satisfatoriamente. 
 O Escritório Regional do DAAD no Rio de Janeiro se envolve de forma positiva 
praticamente em toda a Cooperação Brasil-Alemanha: quer se trate de relações 
formais ou informais, de bolsistas, cientistas ou professores, de convênios 
universitários ou projetos de cooperação, sempre o Escritório do DAAD está pronto a 
colaborar. 
 É importante observar que, na Cooperação Científico-Tecnológica entre o 
Brasil e a Alemanha, estabeleceu-se um clima de confiança mútua e de interesses 
comuns, permitindo que o Acordo fosse sempre interpretado de maneira pragmática, 
sem formalidades exageradas e sem burocracia desnecessária. De outra forma, 
muitos projetos levados a bom termo não poderiam nem mesmo ter sido iniciados.  
 Da Cooperação resultou também a publicação conjunta de grande número de 
trabalhos científicos de pesquisa, por autores brasileiros e alemães, em revistas 
especializadas de padrão internacional. Tal fato, positivo per se, também tornou o 
Acordo conhecido na comunidade científica internacional, servindo de base para a 
cooperação do Brasil com outros países. 
 Foi salientada a importância que a pesquisa básica tem para as atividades 
conjuntas, constituindo-se em pré-requisito para qualquer projeto de pesquisa 
aplicada, tecnológica, ou até de desenvolvimento. Conclui-se que, se uma atividade 
é essencial para o progresso científico de um país, também o é para a colaboração 
entre dois países. Portanto, projetos de pesquisa básica foram e são fundamentais 
para a Cooperação entre o Brasil e a Alemanha. 
 Embora o volume das atividades em tecnologia ainda não corresponda às 
expectativas iniciais, duas conclusões positivas podem ser obtidas em relação a 
Pesquisa (aplicada, tecnológica) e Desenvolvimento (P&D): 
a) presentemente estão em andamento vários projetos tecnológicos conjuntos, com 
padrão de qualidade internacional; 
b) um bom número de projetos, que não podem ser especificamente rotulados como 
tecnológicos, contém um apreciável componente de pesquisa aplicada. 
 Ademais, a política de globalização estabelecida no País nesta década, com 
uma gradual eliminação das restrições às importações, está forçando as empresas 
nacionais a se tornarem competitivas no mercado internacional. Isso obriga a que 
seja dada ênfase muito especial à pesquisa tecnológica, como base para o 
desenvolvimento e modernização das empresas. Não há parceiro melhor do que a 
Alemanha para uma cooperação em tecnologia, pois estão satisfeitos os principais 
requisitos para uma colaboração dessa natureza: o "Saber Fazer" e a Vontade 
Política de "Ensinar a Fazer". 
 Além das importantes atividades mencionadas na área de tecnologia, tais 
como bolsas, estágios de estudantes, colaboração com as Fachhochschulen e 
pesquisa tecnológica conjunta, deve ainda ser destacada a iniciativa de criar 
institutos do tipo Fraunhofer no Brasil, seguindo o modelo que se mostrou tão 
eficiente na Alemanha; a primeira colaboração da FhG com o Rio Grande do Sul no 
estabelecimento de um instituto de pesquisa tecnológica, talvez parcialmente virtual, 
merece destaque dentro do esforço de desenvolver tecnologias competitivas 
internacionalmente. 



     Formas adicionais de cooperação entre o Brasil e a Alemanha foram 
mencionadas, concluindo-se que nem a oferta de bolsas existente e nem as demais 
formas de colaboração são integralmente aproveitadas. O mesmo sucede em relação 
às atividades de colaboração dentro do Acordo: muito espaço ainda existe a ser 
preenchido. O maior problema nos dois casos se constitui na elaboração de bons 
projetos comuns para serem submetidos às entidades competentes. 
 Ao concluir sobre o sub-aproveitamento das oportunidades de colaboração, 
foram considerados os problemas internos enfrentados presentemente pela 
Alemanha no financiamento de atividades de pesquisa, tanto pelos seus Ministérios 
como pelas outras organizações de apoio à Ciência. A razão é bem conhecida: os 
enormes gastos com a manutenção das atividades acadêmicas na antiga República 
Democrática Alemã. Apesar desses problemas financeiros- decorrentes da 
Unificação, acontecimento altamente positivo, mas inesperado-  que se refletiram 
em todos os setores da vida alemã, as autoridades responsáveis continuam 
afirmando categoricamente que a Cooperação com o Brasil deve ser ampliada, 
continuando como prioridade na Política Científico-Tecnológica alemã. 
 Menção especial cabe à Assistência Técnica oferecida pela Alemanha ao 
Brasil. Considerando o desenvolvimento em C&T no País, não mais cabe assistência 
técnica no sentido estrito da palavra. Conseqüentemente, os expressivos recursos 
alocados pela Alemanha para essa finalidade, deveriam ser utilizados para 
Cooperação- ao invés de "Ajuda"- no desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no 
Brasil e, portanto, geridos no País pelo MCT. Foi também mencionado que as 
atribuições da ABC deveriam ser revistas, visando primordialmente à Cooperação 
Sul-Sul. 
 Finalmente, não é demais repetir que: "Todos os que se envolvem com a 
Cooperação em Ciência e Tecnologia- governantes, políticos, pesquisadores e 
administradores- devem sempre ter presente que a confiança mútua que se 
estabeleceu em todos os níveis através de uma Cooperação Científica contínua, não 
pode ser posta em risco, ou até destruída, por interesses comerciais ou políticos 
eventuais17". 
 Em conclusão, vale enfatizar que a Cooperação em Ciência e Tecnologia entre 
o Brasil e a Alemanha muito representa para os parceiros, tendo gerado um vasto 
clima de confiança, inclusive política, e se constituindo num marco para o 
desenvolvimento brasileiro. A perdurar essa atitude, o futuro da Cooperação é 
promissor, contribuindo efetivamente para a gradual integração do Brasil na 
comunidade das nações industrializadas. 
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AA: Auswärtiges Amt, Bonn; Ministério do Exterior  (correspondente ao 
MRE). 
ABC: Agência Brasileira de Cooperação, Brasília. 
BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn;  Ministério 
Federal de Educação e Pesquisa, incorporou  o BMFT (correspondente ao 
MCT+MEC, sem as  Universidades, que são estaduais na Alemanha). 
BMFT: Bundesministerium für Forschung und Technologie,  Bonn; Ministério 
Federal de Pesquisa e Tecnologia,  hoje incorporado ao BMBF 
(correspondente ao MCT). 
BMZ: Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit  und 
Entwicklung, Bonn; Ministério Federal de  Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (responsável  pela cooperação ou assistência técnica). 
C&T: Ciência e Tecnologia. 

 CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e   
  Tecnológico, Brasília. 
 DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn; Serviço  
 Alemão de Intercâmbio Acadêmico (semelhante à CAPES). 

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn; Sociedade Alemã  para 
Pesquisa (semelhante ao CNPq, sem os institutos). 
FhG: Fraunhofer Gesellschaft, München; Sociedade Fraunhofer  (rede de 
institutos de pesquisa tecnológica) 
FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos, Rio de Janeiro. 
FUBAE: Fundação Brasil-Alemanha de Estudos, São Paulo. 
GBF: Gesellschaft für Biotechnologische Forschung,  Braunschweig; 
Sociedade de Pesquisa em Biotecnologia  (instituto de pesquisa em 
biotecnologia). 
GTZ: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn;  Sociedade 
de Cooperação Técnica (órgão executor das  políticas do BMZ). 

 INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. 
  MPG: Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft  e.V., 

München; Sociedade Max Planck para a Promoção da  Ciência (institutos de 
pesquisa, semelhantes aos do  CNPq, mas em todas as áreas básicas). 
MRE: Ministério das Relações Exteriores, Brasília.  
P&D: Pesquisa e Desenvolvimento. 
PRORENDA: PROgrama de Viabilização de Espaços Econômicos  para 
Populações de Baixa RENDA. 
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