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As organizações não governamentais para o desen-
volvimento (ONGDs) têm crescentemente conquistado 
seu espaço e reconhecimento como atores de apoio 
ao progresso socioeconômico das nações. Em 2011, 
Busan, na Coreia do Sul, foi palco do IV Fórum de 
Alto Nível para a Efetividade da Ajuda. Milhares de 
agentes do desenvolvimento reuniram-se naquele 
que foi até então o maior encontro de representantes 
de governos, organizações da sociedade civil e 
doadores privados. O evento demonstrou a importância 
da participação das ONGDs no debate acerca dos 
aprimoramentos dos esforços para a conclusão das 
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs) estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) até 2015. 

O objetivo deste trabalho é analisar alguns dos 
fatores que condicionam o processo de internacionalização 
das atividades da sociedade civil brasileira enquanto 
parceira para o desenvolvimento econômico e social de 
outros países, a partir da experiência da ONGD brasileira 
Viva Rio no Haiti. Busca-se, assim, avançar no sentido 
de identificar os atuais desafios à atuação internacional 
das ONGs brasileiras e as políticas necessárias para 
que estas instituições possam futuramente converter-se 
em elementos impulsionadores da Cooperação Sul-Sul 
para o Desenvolvimento.

Embora uma experiência notória, a ação internacional 
da Viva Rio enfrentou uma série de obstáculos para a 
ampliação de seu alcance, e é seguida timidamente por 
outras instituições nacionais congêneres. Ao resgatar as 
formas pelas quais o governo nacional, as organizações 
internacionais, as corporações transnacionais e as ONGDs 
dos países do Norte interagem com parceiras do Sul, 
evidencia-se que a atuação internacional da sociedade 
civil no país ainda vive um período de maturação, em 
função da incipiente internacionalização da própria 
sociedade e das instituições do governo brasileiro.
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