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RESUMO___________________________________________________ 
 
 
 
MAFRA, Luciana Dantas. Ação Social da Rede Caritas em Empreendimentos de 
Economia Solidária - EES: um estudo sobre valores e dinheiro.Natal: Centro de 
Filosofia, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013, 179p. 
Tese de Doutorado em Sociologia.   

 
  
Este estudo tem por objeto analisar a relação entre valores e práticas econômicas nas 
ações sociais desenvolvidas pela Rede Caritas no Nordeste com os projetos ligados à 
Economia Solidária durante os útimos dez anos. A articulação entre valores e práticas 
econômicas é discutida a partir de WEBER (Economia e Sociedade) e SIMMEL 
(Philosophie de l´argent) onde tratamos sobre as formas de sociabilidade que 
estabelecem os indivíduos ao entrarem em contato com a circulação de dinheiro. O 
campo investigado foi composto pelos empreendimentos acompanhados pela Caritas 
em quatro estados do Nordeste: (Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte), 
locais que percebemos a influência dos valores éticos, religiosos da Rede nas práticas 
econômicas das associações, grupos e cooperativas. A pesquisa de campo incluiu visita 
aos grupos nos seus locais de produção, participação em feiras, capacitações, 
intercâmbios, fóruns e encontros regionais. Nestes contatos, o que constatamos é que o 
dinheiro, símbolo e instrumento da razão utilitária, que modela comportamentos 
individuais e condições de socialização se deixa penetrar pelos valores éticos e 
religiosos nas práticas dos empreendimentos, ao confrontarem através de suas 
experiências, valores e práticas neoliberais. Dados e conclusões se inscrevem na lacuna 
de investigações sobre a Rede Caritas regional, o lugar que ocupa na Economia 
Solidária e sua influência sobre as sociabilidades destes empreendimentos. 
 
Palavras-chave: Rede Caritas, Empreendimentos de Economia Solidária, Valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT_________________________________________________ 
 
MAFRA, Luciana Dantas. Ação Social da Rede Caritas em Empreendimentos de 
Economia Solidária – EES: um estudo sobre valores e dinheiro.Natal: Centro de 
Filosofia, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013, 178p. 
Tese de Doutorado em Sociologia.   
 
 
 
This study seeks to analyze the relationship between values and economic practices in 
social actions developed by the Caritas Network northeastern in projects linked to the 
Solidarity Economy over the last decade. This link between economic values and 
practices is discussed in relation to both Weber (Economy and Society) and Simmel 
(The Philosophy of Money) with a treatment of the affinities between both the 
economic sphere and religious ethics and the forms of sociability that bring individuals 
into contact with the circulation of money. The research scope was comprised of 
businesses monitored by Caritas in four northeastern states (Pernambuco, Paraíba, 
Alagoas and Rio Grande do Norte where we sought investigate the influence of ethical 
values, religious networks, and the economic practices of associations, groups and 
cooperatives. The field research took place over nine months with visits to local groups 
in their production areas, participation in trade fairs, training, exchanges, forums and 
regional meetings. Through this research we saw that money, the symbol and 
instrument of utilitarian reason, shapes individual behavior and socialization conditions 
since in business practices it is permeated by religious and ethical values when 
confronted by their experiences, values and neoliberal practices. The data and 
conclusions and relates to the overall research of the regional Caritas Network, the place 
it occupies in the Solidarity Economy and its influence on the sociability of business. 

 
Keywords: Rede Caritas, Solidary Economy, Values. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ____________________________________________________ 
 
MAFRA, Luciana Dantas. Ação Social da Rede Caritas em Empreendimentos de 
Economia Solidária – EES: um estudo sobre valores e dinheiro.Natal: Centro de 
Filosofia, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013, 178p. 
Tese de Doutorado em Sociologia.   
 
 
 
 
Cette thése a pour but d´analyser le rapport entre les principes et les pratiques 
économiques du réseau Caritas appliqués au niveau des actions sociales des projets liés 
à l´Économie Solidaire. L´étude fut menée sur quatre états du Nord-Est brésilien, soit 
Pernambouc, Paraíba, Rio Grande do Norte et Alagoas, où l´on chercha percevoir 
l´influence des principes éthiques et religieux présents au niveau des pratiques 
économiques des associations, groupes et coopératives. Nous avons mis l´accent sur les 
références théoriques de la sociologie de Weber et Simmel, en vue de comprendre les 
afinités électives entre le domaine économique, l´éthique religieuse et les formes de 
sociabilité établies entre les membres des différents intervenants. Nous sommes partis 
de l´hypothèse selon laquelle le réseau Caritas, par le biais du soutien au 
développement de projets productifs réduits, en rapport avec son histoire charitable et 
une proposition économique, apparaît comme un nouveau modèle de société, fondé sur 
l´éthique et la solidarité, s´opposant ainsi à l´actuel modèle économique néolibéral.  
 
Mots Clé: Rede Caritas, Economie Solidaire, Valeur.  
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INTRODUÇÃO______________________________________________________  
 
 
  
 

 

O objetivo dessa tese é analisar a relação do dinheiro com os valores éticos e 

religiosos nas ações dos Empreendimentos em Economia Solidária (EES)1 assessorados 

pela Rede Caritas Nordeste dois2. Esta Rede assessora grupos informais, associações e 

cooperativas, através de ações sociais que se desenvolvem em linhas e programas 

prioritários. Uma dessas linhas é a que prioriza o desenvolvimento territorial solidário 

sustentável que significa um processo endógeno de forças sociais e potencialidades 

econômicas locais, capazes de aumentar a qualidade de vida e direcionar o programa de 

economia solidária (ES)3. A ES é um movimento social, cujo objetivo é mudar a 

sociedade e superar o capitalismo, a partir da democratização da produção e reprodução 

da vida. A base da produção deve ser autogestionária, solidária, justa e sustentável. 

Assim, não é interesse desse estudo recuperar a história da assistência social no 

catolicismo ou da ES na Rede, mas procurar compreender as formas e os conteúdos que 

a gestão do dinheiro produz nos grupos organizados pela solidariedade. É também 

perceber os valores e as práticas sociais que derivam das práticas econômicas de 

produção e geração de renda em EES e sua relação com os valores religiosos da Rede 

Caritas, a partir dos sujeitos envolvidos.  

O interesse em pesquisar a ação social da Rede Caritas e a relação entre valores 

e dinheiro surgiu a partir de duas justificativas: a primeira delas, dar continuidade a  

nossa Dissertação de Mestrado em Sociologia realizada na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) em 20024, que abordou a dessecularização e as mudanças 

acarretadas no campo da religião, particularmente nas pastorais sociais da Igreja 

Católica, quando problematizamos a articulação entre Religião e Política. Naquele 

momento, o conceito explicativo que permitiu a compreensão dessas modificações foi o 

conceito de dádiva na perspectiva anti-utilitária proposta pelos intelectuais franceses 

                                                 
1
 Doravante EES ou apenas empreendimento.  

2
 A Rede Caritas será chamada de Rede, Rede Caritas ou apenas Caritas; por ser uma entidade de 

utilidade pública federal, é também denominada Entidade. Todos os termos, no entanto – Rede, Rede 
Caritas, Caritas e Entidade descrevem e denominam a mesma realidade. A designação Nordeste dois, 
também será denominada pela abreviação NE 2 ou Nordeste II.   
3
 A partir de agora tratada apenas por ES.  

4 Religião, Política e Dádiva: uma análise sobre o campo religioso em Caruaru. UFPE, 2002. Orientação 
do professor Dr. Paulo Henrique Martins. 
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agrupados ao redor da Revue Du Mauss-Paris5. Entender o campo religioso pastoral a 

partir do grupo francês M.A.U.S.S (Mouvement anti-utilitariste en Sciences Sociales) 

levou-nos a confrontar duas formas de racionalidade, utilitária e anti-utilitária, e ter um 

contato próximo com a sociologia francesa recente 6. O princípio ético do utilitarismo 

da máxima utilidade e seus equivalentes – a máxima felicidade e o máximo prazer – 

enquanto medida de análise da ação individual e coletiva, quando aplicado ao campo 

empírico de motivação religiosa, pareceu-nos restringir e ao mesmo tempo, ser 

inadequado às análises sobre a relação entre dinheiro e valor, e sua dimensão simbólica, 

cultural.   

Por outro lado, o antiutilitarismo francês levou-nos a aprofundar o debate em 

torno do antieconomiscismo; ou seja, em torno da recusa a explicar a ação humana pela 

exclusividade do paradigma do interesse, da utilidade. De acordo com o paradigma da 

utilidade, não há grupos, sociedades, apenas indivíduos motivados por seus interesses.  

Nossa interpretação da ação social, ao contrário, é de que as ações humanas não estão 

desvinculadas das fontes morais, portanto, valorativas. Os valores são gerados nos 

vínculos comunitários, sociais, e o indivíduo não é sua fonte monológica. Os valores 

são dialógicos, são construídos. Assim aproximamo-nos da abordagem teórica que se 

encontra nos clássicos da sociologia, em particular Simmel, a partir de conceitos como 

dinheiro, forma e valor e, posteriormente, sob a orientação da Professora Drª. Maria 

Lúcia, a relação com Weber pelo binômio que estabelece entre Economia e Religião. 

A escolha pela abordagem teórica ancorada em Simmel e Weber deixou de fora 

conceitos produzidos pela Teoria dos Movimentos Sociais que, via de regra, comporiam 

as análises sobre a ação social, tais como : rede, cidadania, novos movimentos sociais, 

empoderamento7. Esta exclusão de conceitos próprios aos movimentos sociais deve-se 

                                                 
5 CAILLÉ, Allain. (1986) Splendeus Et Misères Des Sciences Sociales. Esquisses D'une Mytologie. 
Genéve, Librairie Droz.__. (1989) Critique de la Raison Utilitaire. Manifeste du Mauss. Paris, Découvert. 
___. (1991) Nature du Don Arcaique. La Revue du MAUSS.Mouvement Anti-Utilitariste dans les 
sciences Sociales, Paris, La Découvert, n.12, p.51-78 (Nouvelle série) ____. (1991b) Fim da 
Modernidade ? Algumas razões da perda de sentido nas Ciências Sociais. Sociedade e Estado. Brasília, 
Departamento de Sociologia/UnB,vi/1,p.37-51.___. (1994)Don, intérêt et désintéressement, ed. La 
Découverte/MAUSS, Paris. GODBOUT, J.T. (1994) “L’état d’endettement mutuel”, in: A qui se fier?, 
La revue Du MAUSS semestrielle, n°4, ed. La Découverte/MAUSS, Paris.____. (1998) Introdução à 
Dádiva. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, vol.13, n.38. ___. (1998 b) “Homo donator 
versus homo oeconomicus”, in: Plus réel que le réel, le symbolisme, revue du MAUSS semestrielle, n°12, 
ed. La Découverte, Paris. 
6
 Isto explica o uso recorrente de citações e obras no original em francês. 

7  Sobre rede, cidadania, empoderamento pode-se ler : ALONSO, Angela. As Teorias dos Movimentos 
Sociais: um balanço do debate”. Lua Nova, 76, p. 49-86, 2009. AVRITZER, Leonardo; COSTA, Sérgio. 
Teoria crítica, democracia e esfera pública: concepções e usos na América Latina. Dados – Revista de 
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ao recorte empírico e analítico escolhido inicialmente; os da esfera do econômico e do 

religioso, do dinheiro e do valor. Fazer uso dos conceitos de rede, cidadania e 

empoderamento era dar ênfase às relações políticas entre a sociedade civil e o estado, 

aos espaços de poder que se deslocam e se ressignificam, e neste caso, excluir o aspecto 

que nos interessava aprofundar: o sentido da circulação do dinheiro. Assim tratamos da 

problemática dinheiro e valor na Caritas ao assessorar grupos de ES revelando a 

dimensão valorativa e religiosa na ação social e sua relação com o econômico a partir 

das práticas produtivas alternativas; deixando para pesquisas posteriores, a análise dos 

aspectos que fazem relação com os conteúdos políticos e simbólicos da sociedade civil 

oriundos dos movimentos sociais.  

Assim definida a abordagem teórica, restava ainda o trabalho de lapidar o campo 

empírico, que buscava perceber se as pastorais sociais (objeto da dissertação de 

mestrado) poderiam ser ainda o locus desta observação. Após os primeiros 

levantamentos sobre este campo no nordeste percebemos que as fomas de engajamento 

religioso pastoral de maiores evidências  da relação, economia e religião,  dinheiro e 

valor, encontravam-se na ação social protagonizada pela Rede Caritas por reconhecer 

nela elementos explícitos de captação e utilização de recursos, projetos e ações sociais, 

além de organizada documentação sobre seu funcionamento institucional em dossiês e 

revue. Escolhemos, então, analisar a problemática do dinheiro e valor na experiência de 

acompanhamento da Caritas junto aos grupos empobrecidos inclusive por ser um objeto 

de pouca reflexão acadêmica, sem estudos sistemáticos sobre a atuação da Rede nos 

projetos de ES no nordeste, o que faria  ganhar em relevância e contribuição os esforços 

empreendidos nesta área. Esta foi a primeira grande definição do objeto. 

A segunda, revelou-se a partir do contato com o campo. Não pertencer à Rede 

ou ao movimento de ES implicava, além de coletar previamente, dados sobre ambos nos 

sites oficiais da internet e inventariar documentos, encontrar pessoas referenciais que 

pudessem contribuir com a pesquisa, permitindo o acompanhamento de suas ações. 

Iniciamos, assim, o trabalho de campo em Recife, onde se encontra localizada a Sede do 

                                                                                                                                               
Ciências Sociais, vol.47, n. 4, p. 703-728, 2004. DOIMO, Ana Maria; RODRIGUES, Marta. A 
formulação da nova política de saúde no Brasil em tempos de democratização: entre uma conduta estatista 
e uma concepção societal da atuação política. Política e Sociedade, vol. 2, n. 3, p.95-115, 2003. 
FELTRAN, Gabriel. Desvelar a política na periferia: histórias de movimentos sociais em São Paulo. 
São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia, Entre 
Facticidade e Validade. Tempo Brasileiro, 2003. SCHERER WARREN, Ilse. O Caráter dos 
Movimentos Sociais. In: SCHERER WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.) Uma Revolução no 
Cotidiano? Os novos movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. p.35-
51. TARROW, Sidney. Poder em Movimento. Petrópolis: Vozes, 2009 [1994]. 
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Secretariado Regional8 NE 2 no Bairro da Boa Vista, centro da cidade. Agendamos por 

telefone. Depois de três tentativas sem sucesso, encontramos o coordenador da linha 

voltada para a ES. Apresentamos-nos explicando a que universidade pertencíamos e os 

objetivos da pesquisa, que não geraram estranhamento por parte de nosso interlocutor. 

Ele havia cursado mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), local onde também concluímos nosso mestrado. Mesmo tendo terminado em 

períodos diferentes, conhecíamos algumas pessoas do programa em comum.  

No momento, o coordenador observou que nossa pesquisa partia do pressuposto 

da imparcialidade, enquanto ele era considerado um intelectual orgânico e sempre havia 

realizado pesquisas em campos nos quais militava. Seu sotaque e fisionomia 

destacavam que era italiano de origem, e o seguir desta primeira conversa pormenorizou 

que havia sido sacerdote na Itália e chegado ao Brasil há 20 anos como padre 

missionário. Depois de algum tempo, deixou o sacerdócio e casou-se, sem contudo, 

abandonar as lutas populares, permanecendo até hoje no país. De sua chegada até antes 

de ingressar na Caritas, atuava na Comissão Pastoral da Terra - CPT - e nos 

movimentos sociais correlatos em defesa da terra, dos agricultores e dos assentados.  

O coordenador perguntou se também éramos militante ou possuíamos afinidade 

com tal universo. Afirmamos ser católica e que, da juventude até o período da 

faculdade, fizemos parte de duas pastorais sociais: a Juventude do Meio Popular (PJMP) 

e a Pastoral dos Meninos e Meninas de Rua (PMR). Informamos também que  há quase 

quinze anos não participávamos de nenhum quadro pastoral, partidário ou de 

movimentos da sociedade civil. Sendo professora desde o período da faculdade, o 

universo das escolas e posteriormente o da universidade, ocupou esta opção. Ficou 

claro, a partir deste momento para meu interlocutor, que a relação estabelecida entre nós 

seria baseada no ethos da pesquisa acadêmica, não em possíveis identificações de 

militância. Importante destacar este aspecto que esteve presente durante todo o trabalho 

de campo. Era estrangeira a este universo social e pastoral. E mesmo que 

compreendesse sua linguagem, símbolos, ritos, não nos identificamos como alguém do 

                                                 
8
 O secretariado regional é uma secretaria ligada a CNBB NE II responsável pelas caritas diocesanas nos 

quatro estados - PE, PB, AL, RN. É formado por uma equipe composta por um secretário, uma 
coordenação colegiada de três pessoas, da qual faz parte o secretário e articuladores dos programas. Os 
programas sociais são quatro: Economia Solidária, Convivência com o Semiárido, Infância, Adolescência 
e Juventude, Catadores de Material Reciclável. Cada programa possui dois articuladores assalariados que 
coordenam as ações nos estados. Além destes, há também as ações sociais voltadas às emergências 
naturais, enchentes, estiagens prolongadas, acidentes naturais, que mobilizam a comunidade em ações de 
solidariedade.   
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meio que agora produzia pesquisa. Essa relação de distanciamento trouxe algumas 

facilidades e dificuldades que consideramos importante destacar.  

 

Facilidades e dificuldades do trabalho de campo 

 

 

Após o contato inicial com o coordenador do programa em ES do NE 2 em 

Recife, passamos a encontrar as pessoas indicadas por ele, especialmente os agentes 

assalariados - leigos que trabalham de forma regular, formal e assalariada no 

secretariado da Caritas9 - e seguir a agenda de capacitações, encontros, reuniões de 

planejamento que aconteciam no Regional10. Nestes espaços não estavam presentes 

apenas agentes da caritas, mas principalmente, os indivíduos e os grupos participantes 

dos programas e ações sociais. 

As facilidades que encontramos ao iniciar a pesquisa de campo pelas reuniões de 

capacitação, formação e planejamento, apareceram no momento das entrevistas e 

conversas informais; não ser agente da Rede Caritas gerou o sentimento no entrevistado 

de poder oferecer opiniões a ouvidos isentos, que não dispunham de um lado prévio 

para defender ou atacar. Poderia ouvir críticas, elogios e queixas sobre as relações 

internas na entidade sem a prerrogativa de defendê-la. Por outro lado, as dificuldades 

surgiram com alguns agentes que trabalhavam de forma assalariada11 na Caritas, para 

os quais uma investigação acadêmica soaria como uma avaliação externa de sua própria 

atuação; mesmo que relembrasse que o objetivo da pesquisa era compreender a 

metodologia de acompanhamento nos grupos empobrecidos que recebiam a ação, e 

verificar uma possível existência dos valores associados à circulação do dinheiro. A 

pesquisa não era auditoria externa do dinheiro que circulava no interior da entidade. 

Existem mecanismos eficientes por parte dos Ministérios e agências financiadoras de 

projetos sociais capazes de fazer isto de forma adequada. 

                                                 
9
 Caritas com inicial maiúscula será usada para referir-se à Rede Caritas, ou ao secretariado da Rede 

Caritas. Iniciada com letra minúscula, fará referência às caritas diocesanas.  
10

 A expressão regional é utilizada para designar a região dos quatro estados do Nordeste que compõem o 
Regional Nordeste II. 
11

 Há duas formas de engajamento na Rede Caritas: a voluntária e a assalariada. Os voluntários são leigos 
que se identificam com a proposta de ação da entidade e se engajam em suas ações sociais. Os agentes 
assalariados são aqueles que se identificam com a proposta da entidade e recebem salário para trabalhar 
em suas ações e projetos.  
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Parte deste sentimento vinha, segundo depoimentos informais dos próprios 

sujeitos pesquisados, da pouca pesquisa acadêmica realizada por pessoas externas à 

Rede. As produções universitárias das quais se lembravam (dissertações de mestrado e 

teses de doutorado) foram produzidas por agentes ou ex-agentes da própria Rede. Fora 

estas, estavam habituados a visitas externas de estrangeiros alemães ou de outra 

nacionalidade, que doaram dinheiro para a execução de algum projeto. Não era 

incomum que viessem conhecer o Brasil e o lugar específico que haviam ajudado. 

Porém, a relação neste caso, era de reconhecimento mútuo entre o doador e o assistido 

pela doação, não uma pesquisa sistemática. Outro elemento importante que explica o 

sentimento de ser auditado, é que nestes últimos anos muitas outras pesquisas estavam 

em curso ou haviam recentemente terminado por agências de pesquisas diferentes, mas 

sobre um mesmo campo empírico: a ES. 

Coincidentes com nossa pesquisa havia ao menos outras três investigações em 

curso: término do mapeamento do Projeto Brasil Local (CARITAS NACIONAL/ 

SENAES), levantamento dos Fundos Rotativos (FUNDACAO ESQUEL/ SENAES), 

Experiências de Fundos Rotativos na Paraíba (UFPB). Além destas, outros projetos 

pontuais, de porte menor, ligados a Organizações não-governamentais (ONG´s), 

Educadores Populares (REDE DE EDUCADORES), Agentes de Desenvolvimento 

Local (ADL), aplicaram questionários e realizaram entrevistas com a finalidade de 

conhecer ou aprofundar o conhecimento sobre os grupos que se organizam sob a lógica 

da solidariedade e da autogestão. Em um encontro no mês de março de 201212, ouvimos 

de um participante a indagação sobre a quantidade de pesquisas que aconteciam nos 

últimos tempos. Perguntava o que eles ganhavam com isto, já que Fundações e 

Universidades tinham seus objetivos atendidos, que era a produção de um novo saber. 

Esclarecemos que também as entidades poderiam se beneficiar com este conhecimento 

específico produzido, agregando valor aos próprios projetos.  

Se, por um lado, a desconfiança foi a primeira reação em alguns sujeitos da 

entidade, sentimento bem distinto se desenvolveu naqueles que fazem parte dos 

empreendimentos13 de ES: os grupos participantes dos projetos e programas sociais. 

Para estes, a presença de um pesquisador que jamais haviam visto nos cursos ou 

reuniões, presente nos espaços de produção local (sítios, plantações de verduras, feiras 

                                                 
12

 Encontro de Avaliação e Planejamento Esdatual da Paraíba, dois dias, Santuário Pe. Ibiapina/PB.   
13

 Empreendimentos são coletivos de pessoas que se organizam em grupos informais, em associações ou 
cooperativas para produzir de forma autogerida. Este termo será aprofundado no II capítulo.    
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públicas, galpões de reciclagem de lixo, ou em sedes pequenas de sindicados na zona 

rural utilizados como espaço de reuniões), era uma constatação ambígua de que faziam 

algo importante. Mas de uma importância que nem sempre se davam conta. Um 

agricultor da região rural da cidade de Toritama/PE, morador de uma serra com difícil 

acesso a água potável, que fora beneficiado com a construção de duas cisternas, uma 

para consumo e outra para produção agrícola, envolvido com a organização da 

comunidade local para produção de quintais produtivos, hortas sustentáveis (sem uso de 

agrotóxicos, uso racional da água, não agressão ao solo, diversificação do plantio), dizia 

com alegria e espanto: 

Eu fico sempre admirado quando vêm pra cá estrangeiros, professores, 
alunos de faculdade, conhecerem e verem a horta, as cisternas, o 
biodigestor; eu fico pensando... Meu Deus, a gente vai mudando estas 
coisinhas pequenas, lutando pela vida da gente aqui nessa serra...E nós 
é tão importante assim?! A gente chega fica admirado com uma coisa 
dessas14. 

 
 

As percepções sobre as práticas de pesquisas pelos pesquisados foram portanto, 

distintas. Enquanto para os agentes assalariados pareceu inicialmente, avaliação externa, 

medição de suas práticas e resultados, para os participantes das ações sociais, soou 

como reconhecimento de suas mudanças, valorização de suas conquistas. É evidente 

que fatos externos à entidade (que fizeram parte do contexto da sociedade civil) 

marcaram pela ansiedade e pelo medo a vida das Organizações não-governamentais. O 

primeiro deles diz respeito aos escândalos e denúncias envolvendo organizações do 

terceiro setor, que ocuparam grande parte da mídia nacional, incluídas em esquemas de 

corrupção e desvirtuamento de finalidades, que tencionaram a relação do governo 

federal com estas entidades, e colocou sob um mesmo teto, organizações honestas e 

corruptas. 

A presidente Dilma Rousseff chegou a suspender os convênios que mantinha 

com todas as ONG´s por quase 60 dias, gerando protestos públicos em muitos lugares 

do país, inclusive na região do semiárido nordestino, como por exemplo, na cidade de 

Petrolina/PE, às margens do Rio São Francisco, com Redes como a Associação do 

Semiárido (ASA) da qual faz parte a Caritas NE 2. Após reuniões e negociações 

                                                 
14

 Entrevista realizada em abril de 2011.  
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realizadas com o governo federal, os convênios foram retomados, punindo as más 

gestões denunciadas e mantendo aquelas que comprovaram a lisura de suas ações15.  

O segundo fato é a crescente prestação de contas, relatórios, divulgação de 

resultados e metas cobradas pelos financiadores às entidades, que, de certa forma, gera 

aversão em agentes pouco habituados a descrições de campo e medições quantitativas, 

levando-os a identificar como burocracia das práticas sociais, toda investigação 

adicional de seus projetos. São, em geral, pessoas que acumularam experiências 

voltadas às ações, à prática, às lutas sociais, às mobilizações, às marchas e passeatas e, 

portanto, pouco valoram a teoria produzida por pesquisadores. O saber do povo, o saber 

vindo da prática, possui um reconhecimento diferenciado por estes agentes. 

Possivelmente, os três fatores em conjunto - denúncias de corrupção, múltiplas 

pesquisas e levantamentos e (burocratização) das práticas - explicam as dificuldades de 

alguns agentes assalariados com relação à investigação científica. Houve, portanto, 

maior abertura a esta pesquisa por parte dos indivíduos participantes dos grupos 

produtivos - empreendimentos solidários - embora em nenhum momento tenha existido 

recusa direta ou rejeição por membros da entidade Caritas NE 2 em participar de 

entrevistas ou ceder lugar à observação. Uma outra dificuldade, no entanto, relativa à 

extensão geográfica do Regional Nordeste II se colocava.     

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Por meio de decreto a presidente Dilma Rousseff suspende os convênios estabelecidos com ONG´s em 
outubro de 2011, após escândalos de corrupção envolvendo o Ministro dos Esportes, Orlando Silva. Em 
seguida tem inicio a Operação Voucher que denuncia e provoca a demissão de vários integrantes da 
cúpula do Turismo. Os repasses de financiamento e novas regras de convênio foram retomadas nos meses 
subsequentes após avaliação do planalto e manifestações diversas da sociedade civil organizada. 
Novamente, em setembro de 2013, novos escândalos de corrupção e de desvio de verba pública 
envolvendo Organizações não-governamentais, desta vez no Ministério do Trabalho e Emprego, voltam a 
suspender o repasse de verbas e de convênios com entidades da sociedade civil. A organização não 
governamental Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC) de Minas Gerais foi 
acusada pela Polícia Federal na operação Esopo de ter desviado mais de R$ 400 milhões destinados à 
qualificação de trabalhadores em situação de desemprego. A suspensão de todos os convênios com todas 
as ONG´s levou o movimento de economia solidária, através do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, 
a organizar manifestações de retomada dos convênios com as entidades consideradas idôneas, defesa do 
marco regulatório das entidades sem fins lucrativos e atos públicos contra a corrupção e a valorização da 
sociedade civil organizada.   
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Extensão do campo empírico   

 

 

Na continuidade da conversa com o coordenador do programa em ES, ele 

perguntou como poderia colaborar e elencamos alguns pedidos e permissões. Gostaria 

de ter acesso aos projetos sociais e alguns documentos - publicações internas que não 

conseguira fora da entidade - participar dos encontros de formação e avaliação da Rede 

e acompanhar o trabalho dos agentes caritas em suas dioceses junto aos grupos de ES. 

Atendidos de imediato todos os pedidos, obtivemos entre os documentos solicitados, a 

agenda de reuniões que comportava um calendário de encontros nos quatro estados 

nordestinos e os nomes, telefones e e-mail´s dos agentes de referência ou assalariados 

que desenvolviam esta função nas dioceses16.  

Percorrer a extensão dos quatro estados reunidos causou-nos um imenso susto, 

que esperávamos, inicialmente, focar as experiências em um ou dois estados; mas 

examinando o detalhamento da agenda recebida, percebemos que algumas 

particularidades diminuiam este tamanho. Em primeiro lugar, não havia nomes ou ações 

sociais indicadas no estado do Rio Grande do Norte; em segundo, nos outros três 

estados havia poucos projetos de ES em desenvolvimento. Constavam as cidades de 

Caruaru e Pesqueira, em Pernambuco, totalizando duas dioceses apenas; Maceió, 

Arapiraca e Palmeira dos Índios em Alagoas, somando uma arquidiocese e duas 

dioceses; João Pessoa, Guarabira e Patos, na Paraíba, acrescendo mais uma arquidiocese 

e duas dioceses locais.  

Avaliamos que este conjunto representa os esforços da Rede na organização 

popular, no estímulo à produção coletiva e uma história de acompanhamento de várias 

décadas pela Caritas em três atividades principais: agricultura familiar, artesãos e 

catadores de material reciclável. Não poderíamos, desta forma, escolher os projetos ou 

ações sociais mais significativos, mas deveríamos conhecer a experiência em ES na sua 

maior parte. Os projetos em ES de outras cidades, ainda que pertencentes ao mesmo 

regional, estavam em estado inicial ou em desenvolvimento, não representariam de 

maneira significativa, a relação valores-dinheiro que desejávamos pesquisar. 

Percorremos o campo empírico de carro, visto que era o melhor meio para encontrar os 

                                                 
16

 A agenda simplificada de reuniões do regional encontra-se no apendice.   
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empreendimentos e os agentes caritas, visitando e ficando o tempo necessário no local 

para realização da pesquisa de campo. Este recurso de mobilidade foi indispensável para 

chegarmos aos indivíduos da zona rural, onde inexistem estradas asfaltadas (o meio de 

transporte fundamental é a motocicleta) e na periferia das cidades (em que paradas de 

ônibus eram distantes); a melhor forma de se chegar às residências era de carro. 

Em todas as viagens de pequeno ou maior trajeto, oferecemos carona a 

diferentes pessoas dos EES que nos renderam conversas valiosas sobre o cotidiano e os 

valores associados ao dinheiro nas associações. Em todas as visitas aos 

empreendimentos na zona rural alguém solícito nos acompanhava onde jamais 

conseguiríamos chegar sem a expertise do morador local. Participamos de festas em 

assentamentos e aceitamos a generosidade daqueles que possuíam apenas uma rede, um 

copo com água ou café para oferecer.   

Antes de iniciar cada viagem, utilizávamos como roteiro orientador, a agenda de 

encontros regionais e estaduais que recebemos do coordenador de ES. Em seguida, 

contactávamos o agente caritas do estado, apresentando a pesquisa, os objetivos e a 

possibilidade de conhecer os EES que acompanhava. A partir destes contatos iniciais 

com o agente da entidade, conhecemos as primeiras associações, cooperativas e/ou 

grupos informais, permanecendo na localidade e participando da vida do 

empreendimento, das feiras agroecológicas ou fóruns de ES. Foram três meses de 

viagens intensas aos espaços onde estavam os sujeitos dos EES e um ano participando 

de todos os eventos e atividades da Caritas e da ES no Nordeste II. O detalhamento da 

metodologia empregada no campo empírico será explicado logo em seguida.  

 

Tipo de estudo e universo da amostra   

 

 

Para realizar esta pesquisa, escolhemos uma metodologia que abordasse a 

circulação do dinheiro e das práticas econômicas através da perspectiva dos sujeitos: 

agentes caritas e EES e permitisse analisar valores, práticas, reconhecimentos, 

ambivalências; articulando valores éticos e religiosos ao dinheiro nas ações. O método 

de pesquisa qualitativo e quantitativo é o que melhor se adequa à interpretação do 

objeto, por privilegiar, de um lado, no aspecto qualitativo o contato direto do 

pesquisador com o campo investigado e dar maior visibilidade aos processos vividos 

pelos sujeitos que ao produto objetivo da ação (LUDKE, ANDRÉ, 1986). Com relação 
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ao aspecto quantitativo, amplia o conhecimento sobre o perfil desses empreendimentos 

no Nordeste II e gera certo grau de generalização. Esta, no entanto, é parcial e aplicável 

apenas para o universo da amostra.  

Com relação à amostra, a Rede Caritas não possui um cadastro único dos grupos 

produtivos associados que mantenha um controle local dos grupos. Há uma 

pulverização muito grande da localização geográfica dos EES e dos indivíduos. Estes 

controles locais também não informam o quantitativo exato de sujeitos de cada grupo 

produtivo. Possuem apenas estimativas. Desta forma, uma amostragem probabilística - 

seja simples, estratificada ou por conglomerado - de indivíduos tornou-se inviável, pela 

ausência de cadastro e por conta dos custos proibitivos para localizá-los. 

Tendo em vista as informações citadas, foi realizada uma amostra sistemática de 

63 pessoas, com base em informações disponíveis nas representações da Caritas nos 

estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. As análises são de caráter exploratório e 

levantam hipóteses sobre o perfil dos EES. A hipótese é que a ação social da Rede 

Caritas Nordeste II, através do acompanhamento aos EES, promove um lugar em que 

valores éticos e religiosos se colocam como o contorno e até mesmo como o conteúdo 

de práticas sociais capazes de oporem-se à exclusividade do interesse econômico na 

ação do agente. Esta hipótese é analisada à luz da teoria desenvolvida. As entrevistas 

semi-estruturadas e a observação continuada permitiram, enquanto instrumentos 

qualitativos, complementar a análise. As questões que nortearam este estudo 

averiguaram se era possível verificar em práticas econômicas de ES a existência de 

valores baseados na retribuição, na solidariedade; se os valores éticos, religiosos 

possuíam alguma influência na formação destas práticas e ainda, se é verdade que o 

dinheiro está presente em tudo, modelando comportamentos e socializações, como estes 

valores interagiam com a racionalidade utilitária.  

       

 

Coleta de dados 

 

De acordo com a abordagem apresentada, as técnicas de pesquisa que utilizamos 

foram: 

 

i) Pesquisa bibliográfica sobre a relação das práticas econômicas com os 

valores em Weber e, principalmente, em Georg Simmel que definem o 
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dinheiro como forma de sociabilidade,  bem como  os valores e contra 

valores gerados por ele; 

ii) Documentos internos à Rede Caritas, tais como publicações em cadernos 

e revistas, relatórios anuais, projetos recentes que descrevessem sua 

relação com a ES; textos base publicados pela CNBB sobre a missão da 

Rede, o dinheiro e a racionalidade utilitária;   

iii) Entrevistas semiestruturadas com lideranças locais(caritas diocesanas), 

regionais(Secretariado Regional) e nacional (Brasília) da Rede Caritas e 

dos grupos em ES; 

iv) Observação in loco de grupos de artesãs, agricultores, catadores de 

material reciclável;  

v) Aplicação de 63 questionários em três estados do nordeste: Pernambuco 

(Recife, Caruaru, Gravatá, Palmares); Paraíba  (Joao Pessoa, Campina 

Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras); Alagoas (Palmeira dos Índios e 

região próxima, Maceió). A finalidade do questionário é mostrar, de 

forma sistemática, mas não aleatória, simplesmente, o perfil social, 

econômico, religioso dos EES. Além desta finalidade, o instrumento do 

questionário permitiu verificar a relação com os valores religiosos e a 

Rede Caritas.  

 

Campo pesquisado   

 

 

Não fazer parte da Rede Caritas ou do Movimento de ES, tornou, como 

dissemos inicialmente, difícil o contato com a dinâmica das duas realidades, a entidade 

católica e os EES. A desconfiança (natural) do meio social sobre a figura do 

pesquisador, sobretudo se ele é estranho ao campo investigado, tornou-se ainda mais 

espinhosa pela problemática que sugere esta pesquisa: relacionar valores a dinheiro. 

Perguntar sobre a origem e significado do dinheiro, sua aplicação, captação, distribuição 

não foi tarefa fácil ou que despertou simpatia.  

No entanto, a abertura desprentensiosa e sincera dos EES permitiu que essas 

análises se realizassem. Os grupos em ES foram escolhidos pela indicação dos agentes 

caritas regionais, e em seguida, dos agentes caritas locais que nominavam os grupos 

acompanhados por eles na zona urbana e/ou rural. Uma vez nos grupos de ES, mapeava 
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as ações dos empreendimentos e do local de inserção. Em cada estado, os agentes da 

Rede que compõem o secretariado regional (dois por estado), eram contactados com 

antecedência e junto a eles, organizávamos a ida às dioceses. Uma vez nas dioceses, 

acompanhávamos as ações da caritas local e os grupos em ES que variavam segundo as 

características econômicas - artesãos, agricultores ou catadores de material reciclável - 

variavam, ainda, segundo o local - zona urbana ou rural - e as atividades no decurso 

daqueles dias, audiência pública, capacitação, Feira ou Fórum local. A seguir, 

indicamos o mapa do Nordeste com os estados e as cidades as quais visitamos:  

 

Foram três meses (março, maio e junho) de viagens intensas às cidades e aos 

estados para entrevistar, aplicar questionários, conhecer as particularidades dos 

empreendimentos econômicos e das atividades desenvolvidas pela Caritas do litoral ao 

semiárido, e mais seis meses (julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro) 

de participação em Seminários, Feiras de economia solidária, Encontros, Capacitações e 
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Fóruns locais.  Em cada momento, os EES tornaram possível compreender e analisar, 

cada vez melhor, a experiência que faziam desta outra economia. 

Nem sempre os locais onde se encontram os EES eram de fácil acesso, 

sobretudo nas periferias das grandes cidades e nos sítios da zona rural, mas contávamos 

sempre com a disponibilidade de alguém do próprio empreendimento, que nos servia de 

guia e companhia. As conversas informais travadas neste percurso e na estada  nas 

cidades durante o trabalho de campo constituíram-se, igualmente, em fontes importantes 

de variáveis como economia municipal, relação com prefeituras e paróquias, 

assistencialismo social e militância política. 

Quanto à amostra que descreve os empreendimentos, é importante ressaltar que 

ela deixou de ser composta pelo estado do Rio Grande do Norte. Este estado, composto 

pela arquidiocese de Natal, dioceses de Caicó e Mossoró, distanciou sua articulação há 

alguns anos do secretariado regional em Recife, voltando apenas a integrar-se ao 

conjunto dos outros estados há três anos. No entanto, mesmo distanciando-se do 

secretariado regional por alguns anos, reconhece-se a importância que a caritas teve na 

organização e no fortalecimento da ES no estado. A existência de um escritório estadual 

da Caritas nos anos 70/80 em Natal e o volume de projetos e ações sociais 

desenvolvidas, atestam este valor histórico17.    

Durante o período de afastamento, as atividades com relação à Caritas 

desarticularam-se, existindo apenas ações isoladas de padres ou religiosas nas paróquias 

com alguma vinculação aos temas da ES (conseguimos localizar apenas um grupo que 

pretende se formar na cidade de Ipanguaçu animado por um padre redentorista), mas 

sem que houvesse, até aquele momento, um projeto proposto por algumas destas caritas 

que nos permitisse analisar sua atuação junto aos EES18.    

                                                 
17

 O distanciamento da caritas de Natal do conjunto dos demais estados do NE 2 será aprofundado no 
capítulo III.  
18

 Recentemente a caritas da diocese de Caicó firmou parceria com o Governo do Estado e o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do Projeto “(Re)Construindo Atitudes e 
Valores a partir da educação em Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente”, portaria n. 
01/2013, e no ano de 2012 iniciou um conjunto de ações em favor da organização dos catadores de 
material reciclável, apoio à construção dos galpões de reciclagem e assessoramento à Associação de 
catadores de material reciclável em Caicó. Ainda nesta diocese, há outros projetos e ações sociais 
desenvolvidos pelo SEAPAC (Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários), mas que não 
possuem articulação direta com a organização da caritas local. Também a caritas da arquidiocese de 
Natal, através de nova diretoria, tem investido na animação e formação de caritas paroquiais - pequenos 
grupos nas paróquias da arquidiocese que se identifiquem com a ação social da Rede. Encontro de 
formação em ES começa a acontecer pelas cidades do RN com esta finalidade. É provável que do período 
que estivemos em campo até agora, outras iniciativas e grupos tenham surgido.    
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Mesmo não havendo no Rio Grande do Norte projeto voltado à ES animado 

pelas caritas locais, estivemos nas três cidades do RN e gravamos entrevistas sobre a 

história local da Rede, o processo de desarticulação e as novas tentativas de 

rearticulação. Evidentemente, isto não significa que não exista ES no estado. Ela existe, 

mas articulada a outras entidades19 e não diretamente pelas caritas locais ou agentes do 

secretariado com sede em Recife. 

Além do trabalho de campo junto aos EES e caritas diocesanas, participamos  de 

diferentes eventos sobre ES, tais como: Ciclo de Debates Nordeste Vinte Um - 

Economia Solidária como estratégia de Inclusão Social e Desenvolvimento Local, João 

Pessoa -, Encontro estadual das entidades membros PB, Festa do Mel - articulação Rede 

Mel, Assentamento Acauã - Sertão PB, Assembleia Regional Nordeste II - Recife, Feira 

da Agricultura Familiar em Águas Belas - sertão PE, Seminário Comércio Justo e 

Solidário - Instituto Marista PE, Seminário Projeto Ramás - Recife, Encontro de 

Avaliação em Economia Solidária - Maceió, Fórum de Economia Solidária Agreste-PE, 

Fórum Estadual de ES Região Metropolitana PE, Fórum estadual de ES AL, 

Capacitação em Economia Solidária PE e AL, Vídeoconferência Nacional para 

discussão do Projeto de Lei sobre Economia Solidária, entre outros eventos como, feiras 

de comercialização de artesanato e agricultura nos três estados. Dentre todos estes 

momentos, privilegiamos a descrição e análise da Festa do Mel no assentamento Acauã, 

município de Aparecida-PB, por concentrar o maior número de experiências 

econômicas em ES e possuir diversidade de pessoas, ideias, valores e interesses, 

tratados no terceiro capítulo.  

 

 

                                                 
19 A entidade de maior visibilidade e articulação na região é a AACCRN (Associação de Apoio a 
Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte) que fomenta e dá suporte a diferentes 
empreendimentos. Destaca-se também a atuação da Rede Xique-Xique que, além do apoio e articulação 
da ES no estado, faz parte do Fórum Nacional de ES, Economia Feminista, além de outras parcerias e 
assentos.  
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Análise preliminar da amostra  

 

• Empreendimentos Solidários  

 

 

O mapeamento nacional sobre os indicadores de perfil dos EES realizados entre 

os anos de 2005-2007 (CULTI 2010) 20 e que representa 2.934 municípios brasileiros, 

ou seja, 52% destes, serviu de base de comparação e análise do perfil dos 

empreendimentos da amostra sistemática e não aleatória que levantamos. As 

características de perfil que descrevemos e analisamos correspondem no geral, à 

tipologia apresentada na pesquisa nacional. A amostra revela que a maioria dos 

participantes dos EES são mulheres: 70% com média de idade de 42 anos, cuja renda 

familiar corresponde em média a um salário mínimo 62%,  e possuem apenas o ensino 

fundamental 46%.21   

Isto confirma uma das características da Caritas em trabalhar com os excluídos e 

a possibilidade de investigar os valores, motivações que levam esses indivíduos a 

organizarem-se e produzirem de forma associada, solidária. A sobra22 gerada por esses 

EES é baixa e varia, segundo o tipo de atividade produtiva. Os agricultores que 

participam da agricultura familiar conseguem fazer retiradas de R$ 389,68 reais por 

mês23, enquanto os artesãos retiram de sua produção a média mensal de R$ 100,00. 

Se a vantagem da associação não é exclusivamente econômica, visto que esse 

fator não representa grandes valores monetários, verificamos que há outros fatores que 

                                                 
20

 CULTI, Maria Nezilda. Economia Solidária no Brasil: tipologia dos empreendimentos econômicos 
solidários. São Paulo: Todos os Bichos, 2010, p. 12.  
21

 As tabelas com os dados da amostra serão apresentados e discutidos no II capítulo deste trabalho.  
22

 Entidades cooperativas exercem atividades na forma de atos cooperados, traduzidos na prestação de 
serviços a seus associados, sem objetivo direto ligado ao lucro. Assim, as operações geradas a mais pela 
produção dos cooperados é chamada de sobra e não de lucro. Ao denominá-la assim, a lei do 
cooperativismo (Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012) designa a relação das sobras com o volume de 
operações de cada cooperado, enquanto que o lucro guarda relação com o capital. Embora a amostra 
selecionada não possua nenhuma cooperativa, apenas associações e grupos informais, mantenho o termo 
sobra, ao invés de lucro, por ter constatado a aproximação prática dos EES com o termo utilizado nos 
estatutos das cooperativas.    
23

 Dentre as famílias pesquisadas nenhuma havia começado a comercializar seus produtos através da 
compra direta do Governo Federal intitulada PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Este programa 
permite a compra direta dos produtos aos agricultores familiares, que inclui leite, mel, verduras, ovos, 
carne, queijo. Esses produtos são doados às pessoas da própria comunidade que se encontram em situação 
de insegurança alimentar. No momento da pesquisa de campo, os empreendimentos tinham conhecimento 
do programa federal e começavam a articular esta demanda. A efetivação da compra direta pelo programa 
PAA varia segundo as prefeituras e o grau de organização das associações rurais em que se encontra o 
EES.   
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influem na relação de adesão e permanência do indivíduo à associação. Entre os que 

responderam a pergunta: Em que o ajudou fazer parte deste grupo/associação? As 

respostas foram as seguintes: autoestima (22%), desenvolvimento de habilidades (14%), 

aprendizado sobre desenvolvimento sustentável(14%) somados, foram tão significativos 

quanto a possibilidade de encontrar através da associação alternativas de 

comercialização: (41%).  

Há, portanto, uma incidência significativa de valores atuando sobre a atividade 

econômica e revalidando a hipótese de que há um conjunto de valores éticos e religiosos 

com relação à circulação do dinheiro atuando e resignificando a relação dos indivíduos 

com a racionalidade econômica utilitária. Os dados apontam que a necessidade de 

produzir e complementar renda vai de encontro a valores e crenças pessoais, recriando a 

relação do sujeito com o dinheiro e o interesse utilitário. 

Quando questionados: como você passou a fazer parte da 

associação/empreendimento solidário? 45% é a soma total dos empreendimentos da 

amostra que passam às associações de ES através do contato com grupos da igreja 

católica (Pastoral dos catadores, Círculo operário, CEB’s, Pastoral da criança, Projetos 

de geração de renda) da Caritas. Este dado revela que existe influência do discurso 

sobre os valores e o dinheiro oriundo da igreja católica sobre as formas de organização e 

produção dos empreendimentos.   

O contato inicial que acontece em função dos projetos desenvolvidos pela Rede 

está ligado aos Projetos de segurança alimentar através do cultivo dos canteiros 

econômicos - cultivo de hortaliças e verduras sem uso de agrotóxicos para consumo das 

famílias e venda do excedente -, este projeto acontece em assentamentos da reforma 

agrária (PE, PB) e junto a comunidades rurais; à construção de cisternas em 

comunidades que não têm  acesso à agua e vivem na região do semiárido (PE, PB, AL), 

projeto que está ligado ao Programa Federal Um Milhão de Cisternas/ASA e acontece 

também por intermédio de doações privadas; apoio a diferentes iniciativas de fundos 

rotativos ligados à criação de animais, sementes, plantio de verduras, atualmente com 

significativo aporte financeiro do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); além dos projetos de 

formação e capacitação em ES que incluem encontros, reuniões, viagens de intercâmbio 

entre agricultores, apicultores e catadores de material reciclável.   
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Caritas diocesanas e secretariado regional NE 2  

 

 

Os quatro estados reunidos que compõem o NE 2 possuem quatro 

arquidioceses24 localizadas nas capitais: Recife, João Pessoa, Natal e Maceió, e 17 

dioceses distribuidas nas principais cidades da região, totalizando 21 dioceses25. Nessas 

dioceses existem 15 caritas26, ou seja, mais da metade delas possui caritas ou entidade 

de ação social vinculada à ação social da Rede. Embora sejam significativos os projetos 

executados, eles ainda são poucos, se comparados à extensão dos quatro estados 

reunidos e às situações de pobreza extrema encontradas no NE. Há duas razões que 

explicam as dificuldades de realização de projetos sociais pelas caritas diocesanas. Uma 

ligada à sustentabilidade destas entidades que toca questões de financiamento, e outra 

ao contexto de conservadorismo eclesial que reflete sobre a ação social da Rede. Com 

relação ao financiamento, confirmamos através de consulta a relatórios e projetos27  e 

entrevista ao assessor nacional da Caritas Brasileira Ademar Bertucci28, os limites e 

direcionamentos articulados às negociações com a principal instituição financiadora do 

NE 2, Misereor29. 

Esta organização é a principal fonte de financiamento da Rede no NE, que 

aporta recursos em algumas dioceses e, eventualmente, em entidades membros30. 

Durante a realização do trabalho de campo, não verificamos financiamento da Misereor 

                                                 
24

 Arquidiocese é uma província eclesiástica que abarca todas as dioceses de uma região, e é governada 
por um arcebispo que possui a missão de ser chefe espiritual e de jurisdição da arquidiocese. Uma diocese 
é uma circuncisão eclesiástica governada por um bispo, onde existe uma cúria diocesana – conjunto de 
organismos com os quais governa pastoralmente (cf. www. catequisar.com.br).     
25

 No estado de Alagoas existem as dioceses de Palmeiras dos Índios, Penedo e a arquidiocese de Maceió; 
no Rio Grande do Norte, as dioceses de Caicó e Mossoró e a arquidiocese de Natal; na Paraíba, as 
dioceses de Cajazeiras, Patos, Guarabira, Campina Grande e a arquidiocese de João Pessoa; em 
Pernambuco, as dioceses de Afogados da Ingazeira, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Nazaré da Mata, 
Palmares, Pesqueira, Petrolina, Salgueiro e a arquidiocese de Olinda e Recife.  
26

 Em Alagoas, há caritas nas três dioceses; no Rio Grande do Norte igualmente nas três dioceses embora 
em Caicó e Mossoró estejam em fase de rearticulação; na Paraíba, há caritas nas dioceses de Campina 
Grande e Guarabira, e Ação Social Diocesana em Cajazeiras e Patos, não existindo caritas na capital; em 
Pernambuco, há caritas apenas nas dioceses de Caruaru, Pesqueira, Palmares, não existindo caritas na 
Capital. Há caritas na diocese de Garanhuns também em fase de rearticulação.  
27

 Relatório de Prestação de Contas entregue à Controladoria Geral da União (CGU),Projeto de Economia 
Popular Solidária NE2, 2010-2012.  
28 Entrevista realizada em João Pessoa, junho de 2011.   
29Obra episcopal ligada à Igreja Católica na Alemanha, criada em 1958 como agência de desenvolvimento 
e organização que combate a fome e a pobreza. A Misereor é a principal financiadora da estrutura de 
funcionamento das ações da Caritas no NE 2.  
30

 As entidades membros são as caritas diocesanas ou entidades congêneres de âmbito diocesano com 
personalidade jurídica própria que identificada com a finalidade da Caritas requerem filiação à Caritas 
Brasileira após aprovação do Bispo local (cf. Estatuto da Caritas Brasileira, capítulo 2, art. 3).    
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em nenhuma das caritas diocesanas. Apenas o secretariado regional em Recife recebe 

em média E$ 700.000,00 euros a cada triênio31. Esta verba, fruto de doações 

particulares na Alemanha e também de recursos públicos, garante o funcionamento da 

estrutura do secretariado da Rede (luz, água, telefone, carros) e pagamento de pessoal 

em Recife, além das atividades de formação. O que significa que outros projetos 

precisam ser feitos, em geral pelas caritas diocesanas, destinados a outras fontes de 

financiamento, pública ou privada para execução de projetos sociais.   

Este dado de financiamento no interior da Rede em particular, mostra que nem 

sempre as relações e as negociações entre a organização alemã e a Caritas, embora 

dialogadas, existam sem tensão. Misereor, ao financiar apenas condições de infra 

estrutura e capacitação, sugere que a Rede, como um todo, busque financiamento 

público e/ou particular para execução de projetos que refletem  duas direções: a 

necessidade da formação em Rede junto a outros organismos, ONG’s e movimentos 

sociais e a busca do financiamento público para o desenvolvimento de ações sociais.  

Os programas sociais32 do Governo Federal tornaram-se fontes de financiamento 

ao formar parceria com entidades da sociedade civil, entre elas, a Rede Caritas. Nas 

dioceses que compõem a amostra é clara a diferença de dinâmica e atuação entre 

aquelas que executam programas sociais governamentais - programa de construção de 

cisternas, de geração de renda - daquelas que não possuem este vínculo.  

Entre as diferenças encontram-se a de estrutura; as caritas que atuam com verba 

pública possuem sede, veículos, pessoal remunerado; e de dinâmica possuem maior 

capital social, articulação com sindicatos rurais, ONG’s. As caritas que não acessam 

esses recursos, têm maior dificuldade para gerir pessoas e projetos sociais, passando a 

depender das habilidades pessoais de cada um e dos recursos disponibilizados pelos 

bispos para atuarem. Sua dependência, portanto, é maior.           

Além dos programas sociais do governo, como fonte de financiamento, existem 

duas outras fontes dentro da própria Rede: o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) e 

os Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS). Estes são resultados da arrecadação 

realizada junto aos fiéis durante a Campanha da Fraternidade(CF) e que é dividida em 

                                                 
31

 Dado revelado em entrevistas aos agentes caritas do secretariado regional NE 2, quando indagados 
sobre valor dos recursos recebidos.  
32

 São muitos os programas sociais em que entidades da sociedade civil podem estabelecer convênio. 
Entre eles destacamos aqueles que algumas caritas mantêm parceria: Programa de Construção de 
Cisternas, Programas de Segurança Alimentar, Programas de aquisição de galpões e instrumentos de 
trabalho diversos para Catadores de Material Reciclável, Programas de Geração de Renda, de 
Profissionalização.  
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duas partes, 60% pertence ao FDS e 40% ao FNS. O acesso aos recursos se dá através 

de projetos de iniciativas dos grupos, comunidades, caritas e pastorais que devem estar 

em consonância com o tema anual da CF. Um edital regula os critérios de acesso ao 

FNS e são avaliados por um conselho gestor, enquanto nas dioceses ocorre apenas 

através da avaliação e análise de conselho ou equipe formada para tal.     

Entre as dioceses visitadas (Caruaru, Pesqueira, Recife, João Pessoa, Campina 

Grande, Guarabira, Patos, Caicó, Mossoró, Palmeira dos Índios, Maceió) não ouvimos   

registro de acesso aos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS). As entrevistas junto 

aos agentes caritas revelam que ao conversarem com os bispos sobre os FDS, estes 

afirmam que o valor da coleta é baixo e, portanto, insuficiente para o financiamento de 

projetos33. O controle contábil e administrativo do regional em Recife é feito através de 

um sistema chamado SAF (Sistema de Administração Financeira)34, que uniformiza a 

movimentação contábil da entidade em todos os regionais, facilita o controle interno 

pela Caritas Brasileira (CB), e externo pelos órgãos financiadores, além de permitir 

gastos por rubricas. 

As fontes de recursos provêm de doações de organizações não-governamentais 

católicas, em sua maioria, a chamada cooperação internacional de organizações 

governamentais através de convênios, o que qualifica a presença do dinheiro na Rede 

como público, e, portanto, passível de controle e acompanhamento pela sociedade, 

governo e parceiros. O uso ético da verba deve ser demonstrado desde o planejamento, 

objetivos alcançados, execução, até sua finalidade última de promover melhor qualidade 

de vida entre os excluídos.  

A segunda razão que explica o número ainda reduzido de projetos sociais 

executados pela Rede no NE está ligada ao conservadorismo eclesial presente, 

sobretudo, na hierarquia da igreja. A Cáritas faz parte da CNBB e portanto precisa estar 

em sintonia com a linha avançada, moderada ou conservadora de seus bispos. O apoio 

dos bispos à atuação da Caritas não é massivo ou incondicional. Possivelmente, esta 

falta de apoio massivo por parte dos bispos brasileiros, neste caso do nordeste, as ações 

                                                 
33

 Os entrevistados não sabiam o valor exato das últimas arrecadações das coletas em suas dioceses. Esta 
informação pertence ao bispo diocesano e ao ecônomo das dioceses. Não tivemos acesso a este dado. 
Apenas em duas entrevistas, uma na diocese de Caicó e outra na diocese de Cajazeiras, foram ditos 
valores aproximados de R$ 6.000,00 e que se destinavam a fins julgados de maior necessidade pelo bispo 
local, como reforma do seminário, compra de veículo, ou eventualmente, uma obra social. 
34

 O SAF passa a funcionar a partir de 2001. Antes havia um controle contábil chamado SCI - Sistema de 
Controle Interno. A mudança de um sistema para outro fez parte do aumento de projetos e programas, 
diversificação de fontes de financiamento e controle interno pela Caritas Brasileira.  
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da Rede se alinham ao pensamento conservador do papado de João Paulo II e seu 

sucessor, Papa Bento XVI, hoje papa emérito. 

As ideias de práticas autônomas e democráticas tão centrais à ES não se 

harmonizam com as práticas de hierarquia e centralização clericais. A atuação da Rede 

na ES, de certa forma, confronta modelos de decisão e gestão próprios da igreja 

católica, além de sua clara afinidade com a espiritualidade libertadora e os movimentos 

de esquerda. Embora as ideias de cooperativismo ou mutualismo econômico em 

oposição às práticas econômicas capitalistas liberais não sejam novas no ideário católico 

e remonte aos círculos católicos da década de trinta, passando pela Ação Católica e 

pelas Comunidades Eclesiais de Base (SOUZA 2007 ; SOUZA 2002) a amplitude do 

Movimento de ES e a radicalidade do exercício da autogestão, dão novo vigor a esta 

experiência. O grande desafio da Rede e da ES continua sendo construir alternativas 

novas de combate ao desemprego, que gere mentalidade de solidariedade econômica em 

uma sociedade de intensas desigualdades (GAIGER, 2004; SINGER & SOUZA,2000).  

 

Organização dos capítulos  

 

O primeiro capítulo recupera e analisa as contribuições sociológicas de Simmel 

(1987) e Weber (1971), sobretudo nas obras Philosophie de L´argent e Economie et 

Societé com a intenção de construir um quadro teórico que problematize a relação 

dinheiro e valor. Em Simmel, a circulação do dinheiro não é percebida de forma 

simples, como mero resultado de uma relação de compra e venda, mas como algo que 

faz interagir dinheiro e grupos sociais, revelando complexidades, sugerindo formas de 

socialização e modificando os indicadores de reconhecimento social na sociedade. O 

reconhecimento social se dá pela detenção, ou não do dinheiro, e os graus de inclusão se 

medirão pela maior ou menor inserção no circuito monetário. Simmel evidencia as 

ambivalências do dinheiro a partir da definição de substância e funcionalidade. 

 Weber, por sua vez, destaca os aspectos da ética religiosa e o desenvolvimento 

econômico, do carisma remunerado e da relação da economia com a religião, onde 

ganham correspondência e outras interpretações, o binômio práticas econômicas e 

práticas religiosas. A intenção weberiana é compreender as mentalidades que organizam 

as ações, portanto. Simmel e Weber, embora tenham pontos em comum, possuem 

estilos e rigores metodológicos distintos, e após evidenciar suas aproximações e 
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distanciamentos, apontamos a abordagem simmeliana como a mais adequada para a 

análise da circulação do dinheiro e dos valores atribuídos a ele pelos agentes. 

Ainda no primeiro capítulo, analisamos o dinheiro e os valores na teologia 

pastoral cristã, a partir da abordagem do documento pastoral que fundamenta o discurso 

dos projetos e ações sociais católicos. A economia é tratada enquanto atividade humana, 

e portanto, subordinada às necessidades pessoais, coletivas e ao bem comum. Permeado 

por valores, o pensamento social cristão assume confrontar as práticas econômicas do 

consumismo, do individualismo e da acumulação, pelo fortalecimento e pela 

multiplicação dos laços de proximidade, de justiça, de solidariedade. O dinheiro é 

definido como mero instrumento, que não pode ser convertido em absoluto, sob o risco 

de esvaziar de sentido, as finalidades últimas do sujeito. Negando que toda socialização 

contemporânea se faz ou se mede pelo dinheiro, reafirma que outras formas de 

sociabilidade continuam possíveis.  

No segundo capítulo, tratamos da definição de ES, EES e dos princípios de 

autogestão, de solidariedade e desenvolvimento sustentável. Estes princípios e 

definições são discutidos a partir de um conjunto de autores brasileiros Singer (2002), 

Novaes (2010), Tiriba (2008), Gadotti (2009) que destacam a autogestão como meio e 

fim da ação organizativa dos empreendimentos, que se amplia para outras esferas da 

vida social, possibilitando transformação das relações sociais e superação da sociedade 

de mercado.  

As ações sociais da Rede Caritas são de acompanhamento e formação dos EES, 

através de quatro programas prioritários no NE 2: o Programa de Catadores de Material 

Reciclável, de Convivência com o Semiárido, de Apoio à Crianças, Adolescentes e 

Jovens, e de Atendimento às Emergências. Entre estes, analisamos em dois programas 

sociais - o Catadores de material reciclável e Convivência com o semiárido - os 

princípios da solidariedade, da autogestão e sua relação com os valores éticos e 

religiosos da entidade, sobretudo, a partir da percepção que possuem os sujeitos 

participantes da ação social.  

No terceiro capítulo, esclarecemos que a incidência da ação social é local, e a 

categoria de cotidiano central para conhecer as práticas cotidianas e analisá-las. Além 

de existir ao longo da história, independente de mudanças e sucessão, o cotidiano se 

produz. É o lugar da vida familiar, das relações sociais, da organização do trabalho, e 

sobretudo, dos valores. Visibilizar os valores é opor-se à concepção positivista que 

separa fato de valor, e permitir a análise das relações, como elemento necessário para 
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compreensão do fenômeno. Em seguida, passamos às considerações finais, onde 

retomamos a relação dos valores com o comportamento econômico nos EES e o papel 

do dinheiro, da não exclusividade da racionalidade econômica nas relações pessoais e 

produtivas das associações, cooperativas e grupos da ES.        
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CAPITULO I – UNIVERSO VALORATIVO DA RELIGIÃO E A REDE 
CARITAS______________________________________________________________    
   

 

 

A abordagem desta problemática de pesquisa recupera as correntes sociológicas 

que tratam sobre o dinheiro, ou, mais amplamente, sobre a relação entre racionalidade 

econômica e valores religiosos. Posições teóricas sobre o fato monetário são abordadas, 

tanto pela economia como pela sociologia, e para aprofundar as diferenças entre elas e 

as lacunas que nos possibilitam avançar na explicação teórica, confrontaremos as 

análises de Georg Simmel e Max Weber. 

Para Max Weber em Économie et Société (1971)a remuneração do carisma se 

realiza sob a forma do Dom, monetário ou não, onde a mobilização de recursos é uma 

consequência da organização política em torno do líder carismático. Esta forma de 

monetarização não se identifica com o imposto ou com o comércio. Já para a Teoria da 

Escolha Racional (TER), pensamento de origem neoliberal, o preço expresso pelo 

dinheiro é uma expressão da oferta e da procura, e a reflexão sobre o dinheiro é uma 

reflexão sobre a organização da vida monetária, do universo das finanças, submetida 

igualmente à lei da oferta e da procura.  

O dinheiro, a partir da observação dos fatos sociais é o mediador das relações 

sociais, facilitando-as. Nessa abordagem, sugerimos a percepção do dinheiro presente 

no catolicismo, a partir de uma dimensão epistemológica, muito mais que técnica como 

propõe a TER. Segundo Aglieta et Orlean (1998), ao tratarem sobre a TER e a ação 

social, o dinheiro possui uma função subalterna nos espaços sociais, representado 

apenas como um corpo que possui valor, de uso corrente porque mais cômodo que a 

economia de trocas, expressando apenas uma racionalidade das condições de vida.  

Também, o discurso oficial da igreja católica sobre o dinheiro é simplista. Para a 

teologia pastoral presente no catolicismo, o dinheiro está a serviço de Deus, não possui 

valor em si, mas apenas uma dimensão de gestão e serviço. Esta visão do catolicismo 

oficial e também a explicação da TER são opostas à de Georg SIMMEL. Em 

Philosophie de L´argent (1987) ele rejeita esta visão simplista expressa pela gestão do 

dinheiro abordando as interações surgidas entre sociedade e dinheiro e aquilo que ela 

possui de original, se comparada às sociedades tradicionais. Para Simmel (1987), o 
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dinheiro é o meio pelo qual a sociedade elabora e exprime sua complexidade, tanto 

quanto um fator que influencia a sociedade, impondo formas de socialização pelas quais 

os indivíduos tornam-se atores sociais. 

Se nas sociedades tradicionais o reconhecimento social se personificava nas 

figuras do padre, do guerreiro e do produtor, nas sociedades de mercado, estas estruturas 

de distinção se medem pela posse, ou não, do dinheiro. É o caminho de acesso ao 

reconhecimento social moderno. A nossa percepção é que as teorias econômicas dão ao 

fato monetário um estatuto secundário. O dinheiro é um subproduto útil da sociedade de 

mercado. Nossa intenção é propor, ao invés disto, e na mesma perspectiva de trabalho 

de Bremond d´Ars (2006), a ideia de que o dinheiro qualifica o espaço moderno, na 

medida em que se interpõe no conjunto das relações sociais. Quem se encontra longe da 

circulação monetária, se encontra excluído, fora dos circuitos de socialização, e se vê 

como objeto de medidas de inserção/reinserção social35. A transação monetária significa 

o direito para todo indivíduo de entrar em contato com a sociedade.  

Partimos da hipótese de que as trocas sociais monetárias episódicas ou 

permanentes fornecem explicações sobre os atores, os valores, as formas de 

reconhecimento, os modos de socialização. O preço de cada coisa não traduz, 

simplesmente, o equilíbrio entre oferta e procura, mas as condições nas quais os 

indivíduos inauguram, continuam ou terminam uma relação. Georg Simmel, ao tratar 

sobre o dinheiro, anuncia a ambivalência presente no objeto dinheiro sob dois pontos de 

vista: sua funcionalidade e sua substância. A análise do pensamento desse autor é 

indispensável para a possibilidade explicativa que propomos sobre as relações sociais 

em sociedade de mercado.  

 

 

 

 

                                                 
35

 No vocabulário recente sobre a pobreza, o termo excluído refere-se em primeiro lugar à sociabilidade 
econômica.  
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1. RELAÇÃO ENTRE DINHEIRO E VALORES RELIGIOSOS  

 

 

Na sociedade moderna se atribui ao dinheiro um lugar privilegiado na 

constituição dos laços sociais. Não é surpresa encontrá-lo também no espaço religioso, 

lugar específico dessa pesquisa. A personificação do dinheiro na Bíblia e, sobretudo, no 

antigo testamento, é fruto da simbologia Greco-romana que o faz aparecer sob a figura 

de deuses protetores da abundância e da fortuna. 

Ser religioso, de acordo com Danièle Hervieu-Leger (1993), é participar de uma 

linhagem de fé, é estar inscrito numa tradição religiosa. Como se relaciona a tradição 

católica com o dinheiro na sociedade de mercado atual? Se, além de instrumento 

universal, o dinheiro torna-se meio, graças a um tipo específico de organização social 

construída por ele, pode-se deduzir que tudo é convertido em dinheiro. Tudo se mede 

por ele. O dinheiro tornou-se a medida exata do poder. A contradição desta lógica 

aparece evidente quando entendemos que o dinheiro é apenas instrumento, e absolutizar 

instrumentos é esvaziá-los daquilo que são. 

O instrumento nada diz sobre as finalidades últimas das coisas ou sua essência.  

De acordo com o espaço religioso, o dinheiro hipostático e absoluto faz desacreditar da 

essência que define as religiões: suas finalidades últimas. Se, no espaço religioso fosse 

possível perceber a socialização absoluta apenas pelo dinheiro, seria possível dizer que 

não há nenhuma outra forma possível de socialização. Nada se operaria sem o dinheiro. 

O funcionamento monetário, por exemplo, solicita garantias para a concessão de 

empréstimos e pagamento de dívidas, enquanto a religião, ao tratar das finalidades 

últimas da vida humana, percebe, de outra forma, a dívida e o empréstimo. Nela 

encontraremos, normalmente ligada à divida, a dimensão do perdão e ao empréstimo, a 

dimensão da gratuidade e da confiança (BREMOND D´ARS, 2006). 

Note-se, inclusive, como evidência da contradição entre estas duas lógicas, a 

forma de nomear a inclusão de outros na sociedade. Aquilo que a sociedade de mercado 

nomeia como digno de crédito, a religião nomeia de humano.  Ainda como exemplo das 

contradições que surgem desta confrontação entre religião e dinheiro, lembramos o 

papel da pobreza voluntária presente na religião católica, que se apresenta como 

vocação profética. Vocação que ao escolher a pobreza contesta o poder da sociedade de 

mercado e o absolutismo do dinheiro. 
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Esta aceitação da pobreza inclui a gratuidade como instituição do sujeito. A 

entidade de identidade católica Rede Caritas leva aqueles que participam dela a 

incorporar esta injunção que tentamos explicar. Entre o poder da lógica do dinheiro, da 

sociedade de mercado e o ideal de pobreza da religião católica, a dimensão da 

gratuidade na partilha do dinheiro e do tempo, é uma terceira característica tratada pela 

antropologia religiosa e que completa o modelo de análise. 

Para Rospabe (1995) a antropologia religiosa não faz esta aproximação entre 

gratuidade e sociedade de mercado, mas a vê a partir das sociedades tradicionais como 

gestão de uma dívida de vida que carrega cada indivíduo desde seu nascimento e requer 

vários dispositivos para satisfazer os deuses e seus ancestrais. Assim, as moedas nas 

sociedades tradicionais não serviam para comprar, mas para pagar a dívida 

anteriormente adquirida: a dívida da existência.  

Neste sentido, ganha importância a herança dos bens e das dívidas tratados no 

Direito Romano, como algo assumido por todas as gerações. A sociedade de mercado é 

oposta a essa fundação do sujeito da antropologia religiosa. Nesta sociedade, a 

instituição do sujeito aparece como sujeito que consome e compra, e que, portanto, se 

funda a si mesmo. O indivíduo moderno autofundado nega qualquer dívida anterior a si 

mesmo. Tratar da gratuidade na sociedade de mercado é tratar de limites estreitos com 

relação à dívida de vida, bem longe do sentido de gratuidade e pobreza que prescinde da 

utilização do dinheiro nas relações sociais. O universo valorativo da religião, segundo 

Simmel (1987) é uma socialização de necessidades religiosas inerentes a todo 

indivíduo. A Rede Caritas representa a realidade concreta para analisar o registro entre 

a gestão da solidariedade e a gestão contemporânea do dinheiro. 

 

 

1.1 Esferas Econômica e Religiosa em Max Weber 

 

 

Ao relacionarmos religião e economia, a obra de Max Weber é uma das 

primeiras alternativas teóricas que permitem compreender as afinidades eletivas entre 

comportamentos econômicos e ética religiosa. Analisamos, inicialmente, a partir da 

Sociologia da Religião, três aspectos centrais de sua obra. O primeiro aspecto:  a relação 

entre esfera econômica e religiosa. O segundo, entre ética religiosa e o desenvolvimento 

econômico, e o terceiro aspecto, sobre o carisma remunerado. Após discutir estes temas 
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da obra de Weber, explicamos os limites de sua abordagem com relação ao objeto 

analisado, e passamos à abordagem de Simmel sobre sociabilidade, valores e dinheiro.    

A perspectiva que chama atenção na obra de Weber é sobre o grau de 

consistência da atividade econômica. As interações entre instituições religiosas e 

instituições sociais permitem a relação atividade econômica e vida religiosa sob alguns 

pontos: formas de socialização, exercício da autoridade, doação de dinheiro. A questão 

que se coloca em Weber é saber se o econômico participa das interações sociais porque 

se constitui em uma função específica, ou se o econômico se constitui em uma esfera 

autônoma de atividade (característica do século XX). Em Économie et Société 

(1971,Tome I,p.102) encontra-se esta questão: «A atividade econômica não é em si 

mesma necessariamente uma atividade social»36. 

Significa que precisa ser constituída em atividade social da mesma maneira que 

toda outra atividade humana. Segundo Weber, oração e contemplação interior são 

atividades religiosas mas não sociais, qualquer cultura de adoração se não entra em 

relação com um terceiro, não é igualmente social. A esfera econômica é uma atividade 

econômica autocefálica em que a exploração econômica é uma atividade econômica 

contínua e ordenada, a exemplo de uma empresa (Économie et Société, 1971, Tome I, p. 

101-102). O espaço do econômico é definido com clareza. No entanto, existem 

atividades de orientação econômica que, neste caso, entram em relação com o religioso. 

São bens religiosos, missas e orações que se tornam objetos de atividade 

econômica por serem colocados à disposição de outros para satisfazer necessidades, e 

que solicitam em troca, pagamento (Économie et Société,1971, Tome II, p.51). Nestes 

exemplos, temos a evidência da monetarização de serviços prestados, em uma relação 

de oferta e procura. Em consequência, torna-se de orientação econômica toda relação 

em que bens e serviços são solicitados, aquelas em que há uma demanda maior que a 

oferta. 

É, portanto, uma atividade racional de satisfação de necessidades. Racional 

porque seu objetivo é uma adequação dos meios aos fins. Embora nem toda adequação 

entre meios e fins em Weber possa ser considerada econômica, causa da hesitação em 

definir as noções de esfera econômica e racionalidade econômica, Pierre Demeulenaere 

                                                 
36 A obra Economia e Sociedade de Max Weber que utilizamos é a versão francesa WEBER, Max. 
Économie et Société. Tome I: Les catégories de La sociologie, Tome II: L’organisation et les puissances 
de La société dans leur rapport avec l’économie. Paris, Plon 1971, Coll Agora Pocket, 410 p. et 424 p.  
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(1996) a esclarece destacando que o lucro não resolve todas as incertezas, já que pode se 

tratar de uma racionalidade apenas técnica ou ainda de uma irracionalidade nas 

intenções dos empreendedores. 

As esferas econômica, política, religiosa e artística possuem lógicas específicas. 

Isto se comprova pela definição de tipo ideal em que um certo número de características 

definem uma realidade social. Se cada esfera possui sua própria lógica e coerência, elas 

entram em tensão entre si, como também podem estabelecer, segundo as circunstâncias 

históricas, afinidades e compromissos recíprocos. Na relação da religião com essas 

esferas, Weber analisa os motivos que geraram éticas religiosas de fuga e de rejeição do 

mundo. Destaca duas atitudes religiosas em particular: a ascese e a mística. 

A ascese vivida no mundo que racionaliza o comportamento e o mundo ao seu 

redor, e a mística de fuga ou rejeição do mundo. Nestes tipos, destaca a retirada ou a 

inserção no planeta, as ações transformadoras ou contemplativas que variam, segundo 

os sentidos que conferem o indivíduo às suas ações. De forma geral, Weber constata que 

a lógica da economia moderna capitalista, racional e impessoal é oposta à logica 

religiosa que exige personalismo e caridade a pessoas concretas (HERVIEU-LÉGER, 

WILLAIME 2001). Neste ponto, tanto Marx como Weber denunciam o fetichismo da 

mercadoria e a associação da pessoa a mero valor de troca. Se opõem em Weber riqueza 

e caridade, impessoalidade de mercado e personalismo ético-cristão. 

Mas todas as instituições precisam sobreviver e se utilizam de meios materiais e 

econômicos para isto. A presença deste econômico influencia, por sua vez, na religião. 

Os monges, por exemplo, ao recusarem de forma ascética e racional a riqueza, acabam 

por produzi-la, tornando claustros e templos, lugares de circulação econômica. O 

racionalismo ascético gera acumulação de riqueza, sua contradição. A lógica econômica 

acaba por fazer esquecer as motivações religiosas que a fizeram nascer no interior das 

religiões (ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ, 1971). 

Outra relação possível entre esfera econômica e esfera religiosa em Weber está 

na análise que faz das classes sociais e da religião. Para ele, as exclusões sociais e 

econômicas nas classes sociais menos favorecidas estão na raiz da crença na redenção e 

para aqueles que estão nas classes abastadas, que não sofrem qualquer exclusão. A 

relação com a religião é de legitimação. Há, portanto, estas duas respostas da religião: 

crença na redenção e na legitimação, mas Weber não coloca nelas nenhum 

determinismo. No entanto, ao relacionar classe social e religião, não se pode deduzir 
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que tal autor trate de uma religiosidade de classe. O desejo de redenção pode se 

encontrar em classes distintas, abastadas ou menos favorecidas.  

O econômico não determina de forma única as atitudes religiosas. O desejo de 

redenção, por exemplo, pode ser secular como o desejo do proletariado marxista. No 

entanto, há o desejo de retribuição das boas obras que se praticam sobre a terra, e, 

portanto, uma esperança na retribuição. Weber evidencia que existem afinidades entre 

categorias profissionais e formas de religiosidade. 

Cita como exemplos: comerciantes que, por estarem ligados diretamente às 

coisas materiais e ao lucro, têm pouca inclinação a  aderirem a religiões proféticas; os 

camponeses em função de sua ligação com a natureza têm tendência a religiões 

mágicas; artistas e pequenos burgueses pela experiência do trabalho leal, honesto, 

acreditam na recompensa, nos ganhos e estão mais propensos às necessidades religiosas 

ligadas às emoções, ao fervor e à paz (ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ, 1971).  

Weber também se interessa pelas seitas e destaca que entre os mais pobres, 

aqueles que fazem a experiência das carências materiais, as seitas têm maior 

desenvolvimento. Estas se desenvolvem mais entre eles porque essa forma de 

apresentação do religioso reforça ou se apoia em solidariedade comunitária. Na ausência 

de estabilidade financeira e emprego, a ajuda do outro ou a experiência da fraternidade é 

um dado importante (ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ, 1971). 

A afirmação principal sobre este aspecto é que as classes sociais não 

representam os interesses materiais das profissões, mas representam ideologicamente a 

ética de uma doutrina religiosa que se identifica mais facilmente à sua posição social. 

Os exemplos estão no budismo representado pelo monge que mendiga, no islamismo 

pelo guerreiro que vence o mundo e no judaísmo, pela figura do mercador. As 

necessidades e devoções das massas passaram a ser mediadas pelas religiões 

institucionalizadas que, por sua vez, começaram a responder às suas necessidades e a 

oferecer acesso aos bens divinos. É neste sentido que Weber aprofunda a racionalização 

da conduta no ocidente.  

A racionalidade religiosa foi essencial para a modernidade, embora Weber não 

negue que há muitas formas de racionalização. No ocidente, houve um processo de 

racionalização em diferentes esferas: na economia, na ciência, no direito, na arte, na 

religião, que o fez algo diferente do restante do mundo. Disto se conclui que há 

diferentes tipos de capitalismo, mas apenas no ocidente o capitalismo gerou um 

empreendedor capitalista, uma relação distinta com o trabalho, a valorização do trabalho 
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livre, a racionalidade da atividade econômica, da gestão contábil, da separação entre 

gestão familiar e gestão empresarial, da identificaçao da profissão com a vocação.   

Racionalização é o uso do racionalismo instrumental que quer dizer racionalizar 

os meios para se atingir determinados fins. Resulta da especialização das ciências, da 

técnica que organiza toda a vida e as relações entre os homens e seu meio, em vista da 

eficácia (FREUND, 1968). A racionalização não leva em conta valores nem 

normatividade social, mas o cálculo. É o domínio do mundo onde tudo pode ser previsto 

e calculado. Esse conhecimento do mundo se dá pela ciência e a técnica que nos fazem 

confiar no funcionamento das coisas. 

O racionalismo não toma toda a vida, mas existe nas artes, na sexualidade, na 

autoridade. A existência de uma economia monetária no ocidente, um estado 

burocrático e um direito formal, tornaram-se os fundamentos da sociedade 

ocidentalizada. Assim, a intenção de Weber não é definir, de forma precisa, esfera 

religiosa, atividade econômica ou suas relações. Seu objetivo é compreender as 

mentalidades que regem a atividade social, a partir das éticas dominantes nestas ou 

naquelas esferas.  

 

 

1.2  Ética Religiosa e Desenvolvimento Econômico  

 

 

Weber analisa a ética protestante e publica entre 1920-21, uma série de análises 

sobre a ética econômica das religiões mundiais. Se para Marx a explicação do 

desenvolvimento do capitalismo repousa sobre pressupostos econômicos, para Max 

Weber é necessário considerar as ideias religiosas. De forma resumida, o calvinismo e 

alguns de seus fundamentos como a predestinação, a prosperidade como símbolo de 

pertença ao grupo dos eleitos, o ascetismo e a privação resultam na acumulação de 

capital. As ideias religiosas orientam o comportamento econômico. Assim, a origem do 

capitalismo não se encontra apenas em sua própria força econômica de acumulação de 

capital, mas igualmente em influências religiosas.  

As éticas do calvinismo e do metodismo são colocadas em destaque, 

principalmente pelos elementos da graça, da predestinação e do rigor no modo de viver, 

que o faz relacionar identidade religiosa a classes sociais. A ética profissional será 

analisada a partir do entendimento da profissão como vocação entre os protestantes. 
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Importante destacar que Weber não desconsidera o fator econômico como 

representativo no capitalismo, mas apresenta o papel igualmente determinante das 

crenças religiosas no desenvolvimento do capitalismo e de uma mentalidade econômica.  

Ele observa que chefes de empresas e pessoas abastadas partilham uma 

confissão religiosa racional, ascética e protestante, principalmente na Escócia, Inglaterra 

e Holanda. Constata que entre estes há uma maneira análoga de tratar os negócios e a 

vida cotidiana. Beruf, palavra alemã que será tomada por profissão, significa igualmente 

uma missão e um trabalho por toda a vida. A vocação é uma forma de viver que agrada 

a Deus. É o cumprimento de deveres neste mundo, é revestir de moral as atividades do 

cotidiano. A predestinação é a crença na graça que vem de Deus. É Deus quem escolhe 

seus eleitos, e os eleitos provam, através de suas vidas, que foram os escolhidos. 

Certamente, a crença na predestinação leva à condução de uma vida reta, vigilante, 

ascética. Não são as boas obras ou a caridade unicamente que levam a Deus, mas uma 

vida vivida corretamente, asceticamente, que é prova desta predestinação divina.  

Assim, não é preciso ser um monge católico para se viver de forma santa. É 

possível viver neste mundo a certeza da salvação. Esta foi a perspectiva do calvinismo, 

do puritanismo em meio laico. O ascetismo é a renúncia do mundo, típico dos mosteiros 

na idade média, mas que incorporado pelo protestantismo se torna uma ascese no 

mundo. É também o combate aos prazeres da vida, um chamado a uma vida sóbria. O 

bom uso dos bens que se acumulam e se compram, são formas de honrar a Deus. 

Acumular e economizar foram os resultados práticos desta ética.  

Desta forma, Weber trata mais de um ethos (prática, forma de viver e pensar) 

que de uma ética (doutrina ética e enquadramento conceitual) ao tratar sobre a ética 

protestante e o espírito do capitalismo. A ética de que trata é aquela puritana, calvinista, 

desenvolvida pelo protestantismo anglo-saxão. O puritanismo modelou comportamentos 

e formas de pensar, de maneira geral ligados ao rigor, ao moralismo, a volta às origens. 

Sua origem está ligada à Inglaterra dos séculos XVI e XVII que se opôs à Reforma da 

rainha Elisabeth. Esta propôs para o anglicanismo a doutrina protestante, mas conservou 

do catolicismo a organização eclesiástica e os ritos. 

Os puritanos lutaram por uma religião pura (religio purissima) e o puritanismo 

tornou-se um movimento que influenciou vários domínios: a política, a moral, a cultura. 

Igualmente o puritanismo influenciou as esferas do trabalho e da economia, como 

explica Weber. A relação entre ética puritana e espírito do capitalismo não é uma 

relação causal, onde a ética gera de forma necessária e suficiente, o capitalismo 
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ocidental. Para Hervieu-Léger (2001) trata-se de uma afinidade eletiva entre essas duas 

esferas, que quer dizer afinidade de sentido. 

Se as motivações que conduzem a ação são seu interesse fundamental, o 

comportamento ascético, puritano, racional, orientado para o trabalho é uma das causas 

que fundam o capitalismo ocidental. Evidentemente, as condições econômicas gerais 

também influenciaram a esfera religiosa. O trabalho tornado vocação, abraçado de 

forma ascética, racional, possui algo de irracional, que é a crença nesta destinação ao 

trabalho. Ao trabalho como fim e realização do homem. 

O espírito do capitalismo é resultado de algumas influências, entre elas, a 

reforma protestante do século XVI. No período da reforma o homem não é chamado a 

se retirar do mundo, mas a estar nele. A valorizar os deveres que se realizam sobre ele, 

de forma moral e religiosa, de onde surge, segundo Weber, a crença da profissão como 

uma vocação. A salvação que vem de Deus apenas (calvinismo) pede àquele que crê, 

que viva como um eleito. Se Deus é quem concede a graça da salvação, ao homem cabe 

viver como alguém que foi salvo, redimido. O puritanismo do calvinismo representou 

assim um ascetismo intramundano. 

Evidentemente, depois que a riqueza é produzida, acumulada, reinvestida, o 

capitalismo não precisa das motivações religiosas para continuar se desenvolvendo. Já 

existem as bases materiais para seu crescimento. A teoria Weberiana sobre a ética 

protestante recebeu críticas, já na época de sua publicação, críticas que apontavam para 

o desenvolvimento econômico de cidades católicas como Colônia na Alemanha e 

Veneza na Itália, e que consideravam o valor da contra-reforma católica como de maior 

importância para a economia que a Reforma. Estas críticas, no entanto, não retiraram o 

potencial heurístico da compreensão da atividade econômica, nem refutaram os dados 

empíricos. É certo que Weber não analisou todas as influências que geraram o 

capitalismo, apenas uma destas: o protestantismo, e não negou a pluralidade de causas 

na origem de um fenômeno, o que nos faz perceber que a economia possui uma lógica 

própria (HERVIEU-LÉGER, WILLAIME, 2001).  

O crescimento da monetarização das relações sociais transforma as atividades, 

que, em sua origem, não possuíam uma finalidade econômica. As atividades religiosas 

por esta razão passam também a ser entendidas a partir das implicações das transações 

monetárias no processo de crença. Em oposição a esta hipótese, pode-se destacar o 

segundo aspecto da obra de Weber: as transformações sociais e econômicas induzidas 

por valores e o processo racional que movem as religiões. 
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A esfera religiosa é entendida não em seus elementos teológicos, mas pelas 

«incitações práticas à ação» (WEBER, 1996)37, pelas articulações psicológicas e 

pragmáticas com as religiões. Confrontar as éticas originadas por algumas categorias 

sociais como a burguesia e as características éticas desenvolvidas em algumas formas de 

atividade econômica é um viés importante quando se trata do voluntariado católico. 

Éticas econômicas e éticas religiosas. Como a relação com o dinheiro revela estados 

provisórios ou conflituosos entre estas éticas, de forma mais importante talvez, que as 

crenças dos fiéis. 

Weber, ao analisar esta relação, não deixa de observar o comportamento 

econômico dos grupos religiosos. Profetas, sábios e padres do deserto, sempre 

desconfiaram da riqueza e do poder. Aqueles favorecidos materialmente neste mundo, 

são chamados a se desfazer de tudo e experimentar a salvação e a piedade. Em 

oposição, no ocidente, os mosteiros desenvolvem uma virtuosidade ascética 

racionalizada, que torna os mosteiros lugares economicamente bem sucedidos. 

Atualmente, no entanto, os mosteiros devem produzir apenas o suficiente para viver e, 

dado o tempo reduzido do trabalho em função das horas litúrgicas, aquilo que se produz 

não chega a ser suficiente (BREMOND D’ARS, 2006). 

O empobrecimento das ordens e mosteiros é um fato, se comparado ao passado 

de riqueza de séculos anteriores. Dotes e doações que acompanhavam os ingressantes e 

que sustentavam os mosteiros não são mais uma prática e seu substituto pobre, 

passaram a ser as aposentadorias que recebem alguns monges. Religião e economia em 

Weber não se debruçam sobre as transações financeiras entre fiéis e instituição 

religiosa. Esta relação nos parece ser reveladora dos pertencimentos e tipos de crença 

modernos entre os dois. 

Se Weber é capaz de ver causalidade na relação crenças religiosas → ética 

econômica, nos propomos a ver o inverso: ética econômica → crenças religiosas. Esta 

proposição não é nova, e outros pesquisadores, a exemplo de Grossein (1996), já a 

realizaram de acordo com seus interesses. Para propósito dessa pesquisa, acrescentamos 

a esta relação de causalidade inversa à causalidade weberiana, a potencialidade 

explicativa dos laços sociais de reciprocidade que aparecem nesta relação. 

 

 

                                                 
37 A obra de Weber que utilizamos como referência é a versão francesa WEBER, M. Sociologie des 
Religions. Paris, Gallimard 1996. 545 p.      
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1.3  O Carisma Remunerado 

 

 

Carisma é uma maneira de entender as religiões primitivas, entendendo por 

carisma uma qualidade fora do que é rotina, comum. Os conceitos de profano/sagrado 

(DURKHEIM,1996) banal/excepcional (WEBER, 2004) fazem parte do mundo dos 

antigos. Este mundo revela o início da humanidade, um início repleto de coisas 

sagradas. O desencantamento do mundo é a expulsão deste sagrado, do excepcional, que 

não faz mais parte do mundo moderno capitalista ocidental.  

Weber se interessa pelo comportamento prático dos indivíduos e pelo sentido 

que dão às suas ações, para verificar as consequências sociais que esses 

comportamentos geram e suas relações com outras esferas, como a econômica e a 

política. Ele não associa irracionalidade à  religião. Antes, o comportamento religioso é 

ordenado de forma racional na realidade terrestre, no cotidiano. Se a teologia, de forma 

geral, trata sobre o mundo não terrestre, o comportamento motivado pela religião se 

dirige ao mundo terrestre. 

Mesmo os que vivem desligados desta realidade presente – monges e ascetas - 

criam um comportamento, um hábito vivido neste cotidiano. A religião não é estudada 

como sistema de crenças, mas como sistema que regula e motiva comportamentos.  Um 

grupo hierocrático designa a dominação específica nos grupos religiosos, são modos de 

exercício do poder religioso. A sociologia da religião em Weber é uma sociologia da 

dominação religiosa. O que constitui o centro desta dominação é a distribuição dos bens 

espirituais, não a natureza ou diversidade desses bens. Weber estuda, de forma 

específica, os laços sociais gerados pela religião enquanto fenômeno social e as formas 

de autoridade religiosa. 

Para Weber igreja e seita são os dois tipos de existência social da religião. A 

igreja correspondendo à igreja institucionalizada e a seita a uma associação voluntária 

de crentes. Carisma de função é aquele em que há transferência da sacralidade 

carismática para a instituição e seus funcionários, enquanto carisma é aquilo que é 

pessoal e pode ser somado a partir do pertencimento institucional à religião. Estas 

definições são também de tipo ideal. Aos tipos de autoridade religiosa, Weber trata das 

formas de legitimidade do poder na vida social.  Poder é associado à força bruta, à 

capacidade de obrigar, e autoridade é o poder reconhecido como legítimo por um grupo 

ou comunidade. O centro da questão está no que torna um poder legítimo. Ou seja, a 
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construção social da legitimidade do poder. Cada forma de legitimação corresponde a 

um tipo de autoridade. A legitimidade racional legal é baseada na autoridade 

administrativa, sob a crença na validade das regras. O poder tradicional é baseado na 

autoridade tradicional de transmissão das funções, sob a crença nos costumes. A 

autoridade carismática é poder pessoal, baseada nas qualidades e habilidades do 

indivíduo. 

Na esfera religiosa, estes três tipos de legitimações correspondem a três tipos 

ideais: padre, feiticeiro, profeta. O padre, reconhecido como funcionário de uma 

instituição de salvação, o feiticeiro visto por uma comunidade tradicional, e o profeta 

como portador de revelações. Se a autoridade institucional assegura a continuidade, a 

gestão cotidiana do religioso, o profeta tipo carismático quebra esta rotina. O profeta 

possui um carisma pessoal e dita uma doutrina religiosa, renova ou funda uma religião e 

questiona outras formas de salvação, mágicas ou institucionais. O profeta aponta para 

um conjunto de valores que modelam a vida constituindo uma ética interiorizada, sob a 

qual se avalia o mundo e seu comportamento sobre esse. 

O problema que preocupava Weber era a rotina ou o processo de 

institucionalização do carisma. A mudança na política e na religião surge, de forma 

geral, pela presença de autoridades carismáticas, portadoras de inovação. Esta 

aproximação entre esferas política e religiosa mostra que elas estão em concorrência, 

diferente das esferas religiosa e econômica. A concorrência entre as esferas religião e 

política acontece em particular nas circunstâncias em que se solicita um dom de si, um 

sacrifício pessoal cheio de sentido. Ele compara os soldados em guerra que se 

sacrificam em combate até a morte a um tipo de comunidade comparável ao carisma 

sagrado e à reificação da experiência que faz a comunidade religiosa com Deus. Weber 

demonstra e distingue a diferença das duas esferas, religião e política, a partir de suas 

lógicas distintas, mas estabelece uma conexão ou analogia entre as duas esferas quando 

trata da sociologia da dominação.  

Hervieu-Léger e Willaime (2001) destacam que a esfera política definida pelo 

exercício da violência legítima encontra a esfera religiosa em dois aspectos: no poder 

carismático e no sacrifício pessoal do indivíduo. O carisma extracotidiano e o carisma 

de função - crença na sacralidade da instituição - não é exclusivo das igrejas, mas existe 

igualmente na relação das pessoas com o estado, com o político. Não se pode negar que 

Weber aponta para a irracionalidade do fundamento do poder político e para a 

racionalização do poder religioso.  
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Este terceiro aspecto da obra de Weber envolvendo religião e economia que é o 

carisma e a remuneração do líder carismático, possui no mecenato ou no Dom do 

dinheiro, sua forma ideal de financiamento. Até os dias atuais, este é um elemento que 

se recupera na relação instituição religiosa e economia. A circulação do dinheiro é em 

forma de dom, de doações, que são feitas por grupos, pessoas ou famílias abastadas, 

para projetos conduzidos por eclesiásticos. Ainda uma espécie de remuneração do 

carisma, e o carisma como algo estrangeiro/estranho à economia (ÉCONOMIE ET 

SOCIÉTÉ, 1971, Tome I, p.324). 

Enquanto conduz sua atividade, o chefe carismático tem seu reconhecimento sob 

a forma de dons, presentes, doações consentidas por seus discípulos. Os eclesiásticos 

carismáticos, detentores da graça, conseguem seu salário a partir desta relação. Cada 

tipo de forma de dominação, tradicional e racional, segue um tipo de fonte de 

financiamento. A passagem de uma sociedade de economia tradicional, de transações 

materiais baseadas na troca para uma sociedade de economia monetária baseada em 

transações monetárias, muda, de certa maneira, as formas de dominação e de seus 

financiamentos.  

Antes, a maior parte das doações eram materiais em forma de comida e roupa 

para as igrejas ou casas paroquiais. Atualmente, os depósitos bancários parecem ter 

assumido a atual configuração de doação e pagamento, tanto quanto as doações em 

dinheiro realizadas durante as missas, ambas de mesmo caráter jurídico. Weber, 

evidentemente, não responde nem explica de forma direta estas configurações atuais. 

Nesse sentido, concordamos com Aglieta e Orlean(1998), ao afirmar que analisar a 

economia não implica, stricto sensu, interessar-se pela circulação do dinheiro. 

É típico dos economistas e das teorias econômicas, tratar do pensamento 

econômico e da própria economia sem referência ao dinheiro. O dinheiro é um 

instrumento a serviço das realidades sociais e as análises que envolvem seu valor. As 

finanças e os sistemas gerados por ele encontram-se em outras teorias que não a 

weberiana. A teoria das formas e dos conteúdos sociais de Simmel, além de sua 

compreensão da religiosidade, parece-nos a teoria válida para compreender a relação 

entre dinheiro e valor em ES. 

Simmel e Weber possuem em comum a compreensão do fato religioso como 

uma dimensão da condição humana. Dimensão que se reveste de formas diferentes, 

variando segundo as civilizações e as épocas históricas. Compartilham ainda a ideia de 

que os conflitos de valores estão no centro da vida social, tornando a previsão sobre o 
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dever da história algo imprevisível. Mas se distanciam quando tratam da circulação do 

dinheiro e da relação que os indivíduos estabelecem com ele. Antes, porém, de tratar 

sobre a sociologia do dinheiro em Simmel, aprofundamos o sentido que religião e 

religiosidade possuem para ele.  

 

 

2. A RELIGIOSIDADE EM SIMMEL   

 

 

Simmel foi contemporâneo e amigo de Max Weber e fundaram juntos, ao lado 

de Ferdinand Tonnies a Sociedade Alemã de Sociologia38. Tem interesse diversificado e 

multidisciplinar, aproximando-se bastante da arte, por interesse intelectual e por suas 

relações pessoais. Possui pontos em comum com Weber, como dissemos anteriormente, 

mas de forma geral os dois detêm estilos e abordagens bastante diferentes. A obra mais 

conhecida de Simmel é, provavelmente, Philosophie de L´argent (1987)39, onde analisa 

as consequências da economia monetária sobre a vida social. 

Simmel é sensível e atento à ideia de religiosidade, um sentimento místico e 

religioso, que ele opõe, com frequência, à ideia de religião institucionalizada e de 

dogmas. Para ele, os processos históricos têm por base processos mentais e as 

circunstâncias externas são sempre interpretadas pelos atores sociais. Existe sociedade 

onde há interação dos indivíduos, e a sociologia é o estudo destas socializações. 

A sociedade é algo dinâmico que se refaz e o estudo sociológico se dá sob as 

formas de interação que representam construções específicas e abstratas, em que se 

separam formas de conteúdos sociais. Na realidade histórica, porém, estas formas e 

conteúdos estão imbricados. Os conteúdos são os interesses, os objetivos, as pulsões, o 

trabalho, o amor e a religiosidade, que se tornam sociais ao se socializarem sob algumas 

formas: solidariedade, dominação, subordinação, partidos, representações. 

Forma,   para Simmel, sobretudo quando tratada em seu estudo sobre a religião  

é uma categoria a priori. Em diversos momentos, fala de forma artística, forma religiosa 

do mundo. Ora estuda a religião como forma particular de existir de certos conteúdos, 
                                                 
38

 Fundada em 1910.  
39

 SIMMEL,G. Philosophie de l`argent. Paris, PUF, 1987, 662p. Esta obra ainda não foi traduzida para o 
português. No entanto, com a finalidade de compreensão geral da obra de SIMMEL pode-se ler: 
WAIZBORT, Leopoldo. As aventuras de Georg Simmel. São Paulo: USP, Curso de Pós-graduação em 
Sociologia, Ed.34, 2000.592p. 
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ora como conteúdo que se dispersa em diferentes formas de socialização. A realidade 

pode ser entendida a partir destas formas, mas estas não a esgotam. Elas interagem entre 

si, mas possuem funcionamento próprio. 

A religião, a arte e a ciência não se sobrepõem, mas representam a vida e sua 

totalidade através de uma linguagem própria.  O homem religioso vive à sua maneira e 

ao seu ritmo, de acordo com um ponto de vista religioso, da mesma forma que o homem 

de ciência e da arte. Estas distinções permitem a análise do funcionamento de lógicas 

específicas, mas que na realidade concreta não se separam. O homem religioso pode ser 

igualmente um homem de arte, de ciência. 

Ver as coisas sob pontos de vistas específicos, religioso, artístico e científico, 

não significa que o objeto é, em si, religioso, artístico, científico.  As formas arte, 

religião, ciência e economia exprimem um ponto de vista sobre a totalidade da vida, 

através de linguagens próprias, mas não se sobrepõem.  Na verdade, elas entram em 

disputa, principalmente quando uma delas pretende englobar todas as outras formas de 

vida. 

Para Simmel, é a religiosidade que cria a religião, e não o contrário. A 

religiosidade é um sentimento de piedade, uma tendência da alma. Pode existir este 

sentimento afetivo, religioso sem que se realize em algum objeto formal, sem que se 

exprima em alguma religião, como pode haver um artista sem obra de arte. A 

religiosidade permanece como potência. Hervieu-Léger (2001) esclarece:  

A religião pretendendo ocupar o lugar da ciência não é mais religião, 
da mesma forma que a ciência pretendendo ocupar o lugar da religião, 
não é mais ciência. Simmel faz, à sua maneira, a diferenciação 
funcional das esferas de representação e de atividades mesmo se para 
ele cada lógica não tem um domínio totalmente próprio, porque cada 
uma concerne a inteireza da vida40.(HERVIEU-LEGER, 2001, p. 120-
121).   
 

A análise de Simmel não é sobre a essência do objeto religioso, mas a respeito 

do sentido que o religioso possui para os que acreditam nele. Há, portanto, duas 

características essenciais: a subjetividade e a individuação da crença. Assim como 

Simmel, também não nos deteremos na análise da religião institucionalizada, neste caso 

                                                 
40 “La religion prétendant occuper la place de la Science n´est plus de la religion, de même que la Science 
prétendant occuper la place de la religion n´est plus de la Science. Simmel prend acte, à sa façon, de la 
différenciation fonctionnelle des sphères de représentations et d´activités même si, pour lui chaque 
logique n´a pas un domaine totalement en propre puisque chacune concerne l´entièreté de la vie”. 
(Tradução nossa).  
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o catolicismo, nem na relação dos indivíduos com ela. O recorte que ele estabelece e 

que partilhamos é perceber como os indivíduos estabelecem relações entre si dentro de 

uma perspectiva religiosa da vida. A religiosidade como sentimento, como disposição 

da alma, que não se liga, de forma exclusiva, a objetos religiosos, transcendentes, mas 

perpassa as relações entre indivíduos e entre estes e as coisas. 

Alguns exemplos de religiosidade que Simmel cita são: a relação de confiança 

do filho em relação ao pai, do patriota em relação à sua pátria, do cosmopolita em  

relação à humanidade, do soldado em relação à corporação, do submisso em relação a 

quem o domina. Nestes exemplos, a religiosidade vai persistir de forma não variável, 

como qualidade do indivíduo, tomando formas distintas no tempo, no espaço e nas 

culturas. Os elementos que favorecem o aparecimento deste religioso disperso, fluido, 

sem necessariamente estar   ligado à religião institucional, são as inquietudes do homem 

com relação à natureza, ao destino e ao mundo (HERVIEU-LÉGER, WILLAIME, 

2001) à solidariedade, a necessária unidade do grupo, podem corresponder à identidade 

de formas entre fenômenos sociais e fenômenos religiosos. 

Se estes valores não podem ser associados exclusivamente à esfera social, 

possuem, na prática dos grupos, uma expressão religiosa. A formação dos laços sociais 

se dão na relação de pessoa a pessoa, em pequenos grupos. Na existência de grandes 

grupos se percebe a maior necessidade de objetivação e impessoalidade para resolver 

problemas cotidianos e inserir mudanças. A existência de conflito, ou seja, a 

identificação do adversário, é fator de coesão para o grupo. Exemplo disto, diz Simmel, 

pode ser o caso dos protestantes que se fortalecem pela existência dos hereges enquanto 

inimigos, e que faz reforçar o sentimento de unidade e coesão interna.  

Nos EES este adversário declarado é o capitalismo e suas relações de 

exploração, que faz reafirmar na experiência dos grupos os princípios da ES, os valores 

da Caritas. Há uma expressão moderna na interpretação da religião em Simmel, o 

caráter da experiência individual da religião pela religiosidade. E a religiosidade como 

experiência, busca de profundidade, sentido da vida. A religiosidade é parte da vida 

humana, faz parte da relação do homem com o mundo que o circunda. Ela é uma 

dimensão subjetiva da individualidade.   
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2.1 A Rede Caritas e a Sociologia do Dinheiro em Georg Simmel 

 

 

       A sociologia de Simmel interessa, sobretudo, por aprofundar o lugar do agente 

individual no conjunto social, ou ainda sobre as condições de possibilidade do social. 

Neste sentido, o fator econômico pode ser ligado ao comportamento social e  religioso. 

A aproximação feita entre a sociologia de Simmel e a ação social da Rede Caritas junto 

aos EES é pela relação que estabelece entre formas e conteúdos sociais.   

Esta perspectiva parece-nos mais adequada que a teoria Weberiana, por ter 

tratado especificamente sobre a circulação do dinheiro e os valores subjetivos que lhe 

atribuem os agentes. Ao explicitar ou escolher privilegiar a forma, mais que a estrutura, 

optamos pela via descritiva e a análise dos conteúdos contidos na forma social. Aplicada 

à pesquisa, significa  confrontar uma entidade católica ancorada na igreja católica e suas 

diretrizes, valores e funcionamentos, às práticas econômicas - forma de produzir, 

cumular e fazer circular o dinheiro -, para perceber a importância que é dada ao dinheiro 

pelos empreendimentos no interior de uma sociedade estruturada sob o signo da posse. 

Esta relação ampla é também antiga: é possível recuperar em toda a história da 

igreja sua relação com o econômico através da reforma do século XV, do surgimento da 

Ordem Franciscana no século XII, ou das muitas ordens, movimentos e congregações 

mendicantes. O objeto de investigação Rede Caritas, possui igualmente esta relação 

antiga e presente com o econômico em diferentes práticas: na subvenção de projetos, na 

organização de grupos e comunidades para produzir, em uma ideia específica de 

economia aliada à solidariedade, na inclusão de valores distintos do interesse utilitário, 

da exploração, e da recusa à centralidade do dinheiro na vida das pessoas e dos grupos.  

Uma das primeiras características destes empreendimentos é que, ao serem 

acompanhados pela Rede Caritas, encontram nela um abrigo acolhedor às dificuldades 

sociais vividas por todos. Ela representa então, à primeira vista, o espaço que recebe os 

sofrimentos do mundo causados pela distribuição desigual do capital. Os valores 

religiosos e éticos animados nestes empreendimentos se encontram opostos a um 

sistema de exclusão e desigualdade. O fundamento destes valores é claro: o evangelho e 

o universo religioso. Portanto, também as práticas econômicas devem seguir esta 

inspiração e estes valores opostos à sociedade de mercado. Há,  assim, um aspecto 

ligado ao sentido do religioso e aos valores religiosos, importante de ser analisado e 

recuperado nas ações sociais da Rede, junto aos EES.  
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A análise tenta perceber o quanto resiste esta Rede católica à força da sociedade 

de mercado e ao modelo capitalista, e sob que forma faz o confronto de sua resistência. 

Neste sentido, a obra de Simmel interessa particularmente. O dinheiro representa para 

ele um objeto polimorfo, vetor de inter-relações. De função concreta, também abstrata e 

que corresponde a formas de socialização.  

 

2.2 Economia e Religião em Georg Simmel 

 

 

Em Philosophie de l´argent (1987) encontra-se a realidade social e suas 

manifestações estéticas, éticas, históricas e econômicas. Para ele, a sociologia constrói 

uma linguagem que possibilita à realidade e aos fatos, adquirirem o porte de 

conhecimento; este como construção e não uma cópia da realidade. A formação 

intelectual de Simmel de influência kantiana não estabelece a possibilidade da 

inteligência humana conhecer a realidade tal como ela é, de forma direta. 

A realidade social torna-se, através da linguagem própria das ciências, um 

conhecimento. Existe no caso da sociologia um olhar sociológico que comporta 

diferentes pontos de vista, que distingue, por sua vez, formas de socialização dos 

conteúdos das interações. O conteúdo não são os fatos puros e simplesmente, mas uma 

interpretação. A abstração sociológica proposta é dada através das formas sociais que 

abordam as relações sociais e sua reciprocidade (WATIER 1993).  

As formas se recuperam nos conteúdos sociais que são as trocas entre os atores, 

e entre estes e a sociedade. Este grau de abstração aproxima sua sociologia muito mais 

da filosofia que de uma sociologia aplicada. Para Simmel, o indivíduo é senhor de seus 

interesses. A sociedade não é uma estrutura além dos indivíduos, maior que eles como 

na sociologia de Durkheim. A sociedade não é um somatório de relações entre os 

indivíduos. As relações são estabelecidas ao redor de conteúdos individuais: amor, 

trabalho, religiosidade. Estas formas pré-existem na realidade social. Os sujeitos 

escolhem as formas para socializar suas necessidades.  Há uma constância da sociedade, 

em relação à singularidade dos indivíduos (BREMOND D’ARS 2006).  

As trocas se dão entre indivíduos historicamente situados e entre estes indivíduos e a 

sociedade. Existem sempre estas duas realidades, a iniciativa individual e a estabilidade 

da sociedade que se impõe sobre ele. O ser possui uma realidade física e outra social. 

Esta diferença entre conteúdo e forma, diferentes formas de socialização para um 
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mesmo conteúdo e diferentes conteúdos para uma mesma forma de socialização, não se 

separam na realidade, mas são analisados de maneira diferente pelo especialista. Fica 

evidenciado assim que: 

A pertinência de uma tal distinção analítica, do conteúdo e da forma, 
que são bem entendidos, não separados da realidade social, se 
encontrará fundado se é possível de mostrar que conteúdos diferentes 
podem ser socializados para e numa mesma forma; e que o mesmo 
conteúdo pode ele também dar lugar a formas de socialização muito 
diferentes41.(WATIER 1993, p.27 apud Bremond d’Ars 2006,p.103).  
 
 

A sociedade é, para Simmel, o resultado de interações que se enriquece com a 

densidade destas e a consciência que possuem os indivíduos inseridos nelas. A 

sociedade não pré-existe ao sujeito, como uma substância dada. A religião também para 

ele é um conteúdo específico de interações entre seres humanos e/ou também uma 

forma de socialização. Ou, ainda, a religião como forma social e a religiosidade como 

necessidade, intrínseca aos indivíduos. A análise do sociólogo é que distinguirá as 

formas de socialização e a religiosidade que se exprime através delas, segundo as 

épocas específicas. «A religiosidade é, portanto, uma categoria formal e fundamental, 

uma categoria, a priori, de nosso ser interno graça à qual a realidade pode se formar (...) 

não existe religião sem religiosidade, função, conteúdo ou ainda necessidade 

religiosa42». (WATIER 1993, p.35 apud BREMOND D´ARS, 2006).  

A religiosidade em Simmel é uma disposição da alma em crer - “disposition de 

l’âme à croire”.  Religião é uma categoria abstrata que dá conta de alguns fenômenos 

sociais que tomam a forma da religiosidade existente em todos nós. Ela aparece sob essa 

forma através de um processo de socialização. E, neste processo, a religiosidade pode 

aparecer sob outras formas, não necessariamente religiosas. Ela aparecerá sob a forma 

de sentidos da religiosidade, emoções como abandono, desejo, humildade, que podem 

ser associadas ou agrupadas sob a forma social - religião - ou não.  

Para Simmel, há duas formas de interpretação sociológica da religião: uma que 

agrupa todos os interesses sociais e políticos sob uma mesma crença, uma religião 

nacional por exemplo, ou aquela de independência com relação a outros pertencimentos 

                                                 
41

 “La pertinence d’une telle distinction analytique, du contenu et de la forme, qui sont bien entendu non 
séparés dans la réalité sociale, se trouvera fondée s’il est possible de montrer que des contenus different 
peuvent être socialisés par et dans une même forme; et que le même contenu peut lui aussi donner lieu à 
des formes de socialisation trés différentes”. (Tradução nossa). 
42

 “La religiosité est donc une catégorie formelle et fondamentale, une catégorie a priori de notre être 
interne grâce à laquelle la réalité peut se former(...)Il n’y a pas de religion sans religiosité, fonction, 
contenu ou encore besoin religieux”. (Tradução nossa). 
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não religiosos, são formas religiosas ligadas ao individualismo. O cristianismo faz parte 

deste processo de individualização moderna, tanto como a economia monetária que 

fortalece a autonomia individual e dos valores pessoais na sociedade.   

 

2.3 Epistemologia do Dinheiro 

 

 

 

O dinheiro em Philosophie de L´argent (1987) é uma chave para compreender o 

fenômeno religioso. Ele é uma forma pura, próxima do exercício filosófico que traz a 

possibilidade de tornar-se um instrumento de socialização e condensar valores pessoais. 

«O dinheiro é um condensado de sentido e de matéria que ordena o social e o 

pensamento sobre o social»  (SIMMEL, 1987, p.9)43.  

  Para Simmel, o dinheiro possui ambivalências importantes: dilui valores quando 

colocado no mercado, aumenta possibilidade de escolhas, de trocas e cria distância entre 

os valores pessoais e os objetos que possuem uma demanda de valor específico. É o 

representante da liberdade humana e seus desejos. Em tese, esta evolução quanto ao uso 

do instrumento dinheiro pelos indivíduos segue a evolução e a transformação da 

sociedade tradicional em direção à sociedade moderna. Enquanto instrumento puro, ele 

é apenas algo que circula entre os indivíduos, a priori, neutro. Enquanto instrumento 

que possui valor ele porta os desejos da modernidade e é símbolo de reconhecimento e 

conhecimento da realidade moderna. 

  Em Philosophie de L´argent o dinheiro supõe um conceito de verdade. Esta 

verdade do fato social cuja epistemologia é kantiana, faz referência à verdade histórica e 

sua circularidade. O passado é impenetrável mas deve ser procurado e compreendido a 

partir das experiências do presente. Sobre o método histórico em Simmel, Grenier 

(1993,p.25) explica: «Quem quer compreender o presente sob qualquer aspecto que seja 

deve recorrer à aproximação histórica. Mas este passado, ele mesmo obscuro e 

impenetrável, é compreensível apenas à luz das experiências do presente imediato»44. A 

verdade não está apenas no fato social mas se encontra também nos pontos de vista sob 

                                                 
43

 “Ainsi l’argent est un condensé de sens et de matiére qui ordonne le social et la pensée sur le 
social.”(Tradução nossa). 
44“Qui veut comprendre le present sous quelque aspect que ce soit doit recourir à l’approche 
historique.Mais ce passé, lui-même obscur et impénétrable, n’est compréhensible qu’à la lumière des 
expériences du présent immédiat”. (Tradução nossa). 
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os quais foi analisada, e, portanto, para Simmel, a verdade se encontra na relação, ou, 

ainda, no equilíbrio interno do fato social e em suas necessidades de explicação. O fim 

do século XIX representa o fim de um processo onde o dinheiro abstrai da condição 

histórica que resultou em seu aparecimento e assume o centro das trocas na realidade 

social.  

Ele pode assumir o estatuto de conceito porque realiza uma espécie de unidade 

social. As relações de indivíduos entre si, entre estes e os grupos sociais vão se 

estabelecer pelo dinheiro, firmando a existência de um tipo específico de sociedade. 

Esta sociedade, na perspectiva da filosofia da história de Simmel, coloca a sociedade de 

mercado como algo a ser conhecido de forma específica para se compreender a 

sociedade contemporânea. A distinção do dinheiro como meio e como finalidade última, 

pode permitir o conhecimento da sociedade que se tem e aquela que se quer.  

Esta que se deseja através de um jeito novo de tratar o econômico no centro da 

vida dos indivíduos. É a análise da realidade social a partir do significado que atribuem 

os agentes ao dinheiro, ao econômico. Seguir a aparência manifesta do fenômeno 

econômico em busca de seus valores e significados. Este projeto também foi percorrido 

por Simmel em Philosophie de L´argent obra que analisa a moeda, seu papel nas trocas 

sociais, o individualismo moderno e o dinheiro como meio absoluto.  

   Os dois primeiros capítulos analisam a transição da sociedade tradicional para a 

sociedade de mercado, o dinheiro como instrumento e medida de valor, e descrevem a 

evolução histórica deste objeto até seu papel na modernidade, que é puramente 

funcional. Mesmo como meio e função, o dinheiro adquire centralidade por associar a 

complexidade da vida moderna ao individualismo. A segunda parte e os capítulos que a 

formam tratam sobre a crescente autonomia do indivíduo e as socializações 

proporcionadas pelo dinheiro.  

O ser do indivíduo monetário é, essencialmente, poder de liberação que surge a 

partir da transação monetária. O sujeito pode permanecer distante das relações e laços 

sociais eventualmente proporcionados pelo dinheiro. As relações são objetivas ou 

objetivadas e parecem encontrar eco no desejo de liberdade da pessoa e da 

despersonalização das relações. Neste sentido, a gratuidade representa todo seu inverso. 

Ela é o comprometimento pessoal, publicamente ligado a valores religiosos ou culturais. 

A distância que a monetarização nas relações permite ou inaugura reflete um jeito de 

viver, um conjunto de escolhas valorativas pessoais. Tendo em vista o já citado, 

acrescenta Simmel: 
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O sentido e o objetivo do conjunto se resumem a isso: traçar, partindo 
da surperfície dos acontecimentos econômicos, uma linha diretriz 
conduzindo aos valores e aos significantes últimos de tudo aquilo que 
é humano45. (SIMMEL, 1987, p.16). 
 
 
 

Estes são os conteúdos de vida analisados por esse autor através do dinheiro 

enquanto símbolo da relatividade. Este artefato e seu uso não é para efeito desta análise, 

algo neutro. Individualismo, adesão a grupos diferentes, distanciamento nas relações, 

fazem parte dos valores veiculados por ele. A noção de forma pura não é uma análise 

descritiva tão somente, mas uma maneira de perceber a verdade do fenômeno social. 

Assim, não é a importância do dinheiro em si, nem a sua circulação que interessa, isto 

seria apenas descrevê-lo, mas a análise das formas sociais pelas quais os indivíduos 

socializam seus valores, suas crenças e desejos. 

A importância da economia está naquilo que revela sobre as práticas humanas, 

sociais da qual ele é instrumento,e  que revelam para além dele, para além da transação 

comercial, um jeito de ser sociedade, de fundar relações e forjar uma perspectiva 

distinta de homem e sociedade.  A hipótese vista pela perspectiva de Simmel é que, no 

espaço dos EES, o dinheiro e as transações econômicas têm um significado distinto da 

sociedade de mercado que revela uma socialização específica animada por valores 

éticos e religiosos. Mais que os valores de capital, lucro, exploração e acumulação 

próprios da racionalidade mercantil e utilitária. Simmel parece oferecer uma teoria de 

referência nesta área por fundamentar a correspondência entre formas de socialização, 

formas puras e abstratas em relação com os conteúdos da fé.  

 

 

 

2.3.1 A Pobreza Como Negação  

 

 

Nada expressa melhor a relação dos valores religiosos com o dinheiro que a 

escolha voluntária da pobreza. A pobreza, como virtude ascética, é estimulada em 

                                                 
45

 Le sens et le but de l´ensemble se résument à ceci: tracer, en partant de la surface des événements 
économiques, une ligne directrice conduisant aux valeurs et aux signifiances dernières de tout ce qui est 
humain. (Tradução nossa). 
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religiões diferentes, budismo e cristianismo, por exemplo, que reafirmam valores 

religiosos fundamentais. Estes valores possuem sentido profundo na vida do indivíduo 

que olha com atenção sua relação com os bens, seu acúmulo e posse do dinheiro. Este 

sentido pode ser recuperado na prática e espiritualidade ascéticas. 

Associados à escolha da pobreza, encontram-se dois comportamentos distintos e 

contrários a ela: a avareza e o desperdício. Ambos os comportamentos não virtuosos. A 

avareza porque torna Deus simples instrumento: bens, dinheiro, matéria. O desperdício,  

por ser a negação da sobriedade, da solidariedade com as necessidades dos outros. O 

avarento realiza todo seu desejo e felicidade na posse e pela posse, que jamais se 

satisfaz. O desperdício expressa a impossibilidade de realizar desejos plenamente, sua 

felicidade. Por isso, o contínuo sentimento de insatisfação. A pobreza é o meio termo. É 

a afirmação da felicidade e satisfação do desejo, mesmo sem nada possuir. 

Possuindo o necessário e, em algumas circunstâncias, nem mesmo este, a 

realização e a felicidade dos indivíduos devem prevalecer. É a forma de negar os meios, 

os bens materiais e o dinheiro, como finalidade última de realização humana. E, em 

consequência, como algo relativo e mesmo irrelevante nas relações, nas formas de 

sociabilização. A ascese é a oposição do domínio da lógica mercantil sobre as ações dos 

indivíduos. O ideal evangélico da pobreza é esta oposição declarada ao absolutismo do 

dinheiro. A teologia cristã fala repetidas vezes dos bens espirituais, dos bens invisíveis, 

buscados com mais empenho e valor que os bens materiais. Para Simmel, uma religião 

que conduz aos fins últimos adota a pobreza e uma certa sensibilidade ascética com 

relação a posse como parte de suas práticas. O dinheiro cristalizará aquilo que deve ser 

resistido, combatido e diabolizado. Enquanto visto pela maioria como meio para 

satisfazer desejos, indiferente e inocente, o asceta o verá como perigo. Como algo que 

oculta os fins últimos, verdadeira procura de cada um.  Acerca disso, vejamos o que diz: 

Simmel, 

 
porque a cada instante ele está pronto para ser utilizado, ele é o pior 
dos momentos de fraqueza, e como podemos nos dar tudo com tudo, 
ele oferece à alma, a cada vez, aquilo que a seduz mais (...). Assim, 
para uma sensibilidade ascética, ele torna-se o verdadeiro símbolo do 
diabo que nos seduz sob a máscara da candura e da simplicidade46 
(SIMMEL, 1987, p. 304).   

                                                 
46

 “Parce qu´à chaque instant il est prêt à être utilisè, il est le pire piège des moments de faiblesse, et 
comme on peut se procurer tout avec lui, il offre à l´âme, à chaque fois, ce qui la séduit le plus (...). Ainsi, 
pour une sensibilitè ascétique, il devient le vèritable symbole du diable qui nous séduit sous le masque de 
la candeur et de la simplicitè” (Tradução nossa).  
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O meio, os bens e o dinheiro devem permanecer assim: apenas instrumento de 

satisfação, nunca  a satisfação plena. Simmel é sensível a esta prática e pensamento 

ascético quando diz que através do dinheiro o homem pode desejar tudo e nisto se 

encontra o que mais seduz a alma (SIMMEL, 1987). A religião possui a missão 

declarada e pública de, enquanto forma de socialização, socializar valores religiosos, 

acima e além da matéria puramente. Nestes valores, pobreza evangélica, solidariedade e 

partilha, segundo ele, encontra-se a realização plena das relações e do indivíduo. 

A teologia ascética cristã parece esforçar-se para recolocar a sociedade de 

mercado, o consumo e seu símbolo maior, o dinheiro, em seus limites dentro da 

sociedade. Há, assim, um confronto aberto entre sociedade de mercado e religião. O 

dinheiro nega a transcendência que caracteriza o religioso e se absolutiza como fim 

último, como realização de todo desejo. Nossa perspectiva é analisar como este conflito 

é vivido nas realidades locais, onde as práticas econômicas são protagonizadas através 

de práticas solidárias de autogestão. Se estes valores religiosos estão, de fato, presentes 

e cumprem seu papel de apontar para algo além da própria materialidade do dinheiro e 

sua posse. 

O quanto estes bens materiais revelam ou estão permeados desta ética dos bens 

invisíveis, da realização plena em valores religiosos distintos da posse, do lucro, do 

acúmulo e da exploração. A partir da obra de Simmel, é possível concluir que o dinheiro 

ou, mais amplamente, o econômico, possui relação direta com a sociedade e a forma 

pela qual se constitui. Fazer parte da sociedade economicamente ativa é participar da 

própria sociedade. É possuir o direito à cidadania plena. Portanto, sua função é tão 

importante quanto os conteúdos que socializa e faz veicular. 

Ele é o instrumento nos EES que estabelece relações de troca. De uma certa 

forma, como afirma Bremond d´Ars (2006, p.159), a religião, como forma de 

socialização, concorre com outras esferas na busca de socializar a religiosidade e seus 

valores. Participar dos EES é estar inserido em uma dessas formas de socialização pelo 

dinheiro, pelo econômico exclusivamente; aportando às formas de produzir, 

comercializar, ganhar dinheiro, conteúdos específicos aos valores éticos e religiosos. 

Não se trata apenas de analisar sua circulação, produção, distribuição e consumo, mas 

perceber as contradições em termos de valores, comportamentos e sentidos entre 

empreendimentos inspirados em motivações éticas daquela sociedade de mercado, seus 

valores, comportamentos e sentidos. 
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A primazia do dinheiro nas relações encurta a possibilidade de realização, 

sempre projetada para o futuro. Através de sua posse, se pode realizar hoje e agora, a 

satisfação de desejos e, portanto, a concretude da felicidade. Esta característica, sem 

dúvida, fragiliza comportamentos orientados por motivações teológicas e de 

emancipação. As análises cada vez mais próximas das realidades locais podem, então, 

ser reveladoras dos conflitos existentes na sociedade de mercado, por aqueles que 

procuram, através de outras práticas econômicas, confrontá-la.    

 

 

3. DINHEIRO E VALORES NA TEOLOGIA PASTORAL CRISTÃ   

 

 A economia, quando tratada pela teologia cristã católica, é vista em dois 

aspectos: para satisfazer as necessidades e construir o bem comum47. Para que isto se 

realize, é preciso que a esfera econômica funcione como um serviço à vida do indivíduo 

e à do meio ambiente48. A Campanha da Fraternidade Ecumênica 201049 (CF 2010), que 

teve como tema: «Economia e Vida», interpelou toda a sociedade, além de seus fiéis, a 

darem provas concretas através de experiências comunitárias, de que uma outra forma 

de fazer economia, mais próxima da justiça e da solidariedade, era possível.  

A atividade econômica, sendo uma atividade realizada por pessoas, deve estar a 

serviço delas. Nesta direção, o pensamento social cristão se contrapõe a valores 

específicos da sociedade de mercado: o consumismo, o individualismo, a acumulação e 

a exclusão. O consumismo, por gerar uma cultura do descartável, do não durável e 

atribuir reconhecimento social exclusivo ao valor do bem que se consome, ao invés do 

valor à pessoa. O individualismo, por negar a vivência da fraternidade, da 

responsabilidade com o semelhante. A acumulação, por traduzir a mentalidade da não 

partilha, da não doação. A exclusão, por negar o valor evangélico da acolhida aos 

pobres.   

                                                 
47

 Bem Comum é distinto de Interesse Geral. Ao primeiro, correspondem as condições de 
desenvolvimento integral do indivíduo. Ao segundo, corresponde o interesse da maioria, que pode 
desconsiderar particularidades e gerar exclusão. (Campanha da Fraternidade 2010, p.12). 
48

 O texto que usamos como referência neste tópico é o livro base da Campanha da Fraternidade(CF) 
2010 que teve o lema “Economia e Vida”, e foi produzido de forma ecumênica pela Igreja Católica, Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil, Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, que formam o Conselho gestor Nacional de Igrejas 
Cristãs(CONIC), e condensou o pensamento cristão teológico pastoral comum sobre o  dinheiro.   
49

 A partir de agora, CF 2010.  
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 No texto da CF (2010), os contra-valores que se opõem a estes baseiam-se nos 

laços de proximidade, na justiça, na solidariedade e na responsabilidade individual pelo 

bem-estar de todos. Apenas pela vivência destes valores morais e cristãos, a economia é 

vivida de forma justa e sustentável. Há o reforço na ideia de uma economia da 

solidariedade. O princípio teológico usado para fundamentar esta ideia de uma outra 

economia, é o da dádiva e não o da dívida. Relembra-se que a criação da natureza e do 

homem, são dádivas, doações gratuitas de Deus que se diferenciam da dívida, típica da 

lógica do mercado, que se realiza na troca de bens, na compra e uso de mercadorias.  

 O pensamento teológico pastoral expresso na campanha é claro quando afirma 

que, em primeiro lugar: «há valores que devido à sua natureza não se podem nem se 

devem vender e comprar» (CF 2010, p.19), a dádiva não podendo ser paga em dinheiro, 

gera um círculo de solidariedade em nome da gratidão, do reconhecimento, da 

solidariedade. A lógica do mercado é troca de bens e serviços, enquanto a lógica da 

gratuidade reforça a perspectiva da doação e do agradecimento. A teologia sobre o 

dinheiro diz que o indivíduo não é mercadoria e que a dádiva não depende dos bens, 

citando, como exemplo, uma passagem bíblica: «não é pelo fato de um homem ser rico 

que ele tem a vida garantida pelos seus bens50»  e relembra que o crente deve recolocar 

em Deus a confiança e a centralidade da vida. A vida é dada como dádiva, o homem é 

feito para a convivência e esta convivência se aprende a partir da consciência que 

dependemos uns dos outros, e que somos igualmente responsáveis pelo bem-estar de 

cada um, próximo ou distante.  

A solidariedade é o aprendizado que surge da convivência e da 

corresponsabilidade com um ambiente que possibilite o desenvolvimento das 

capacidades individuais e o direito à vida no suprimento de suas necessidades. Os bens 

estão à disposição das pessoas e não o inverso: «Não só de pão viverá o homem, mas de 

toda palavra que sai da boca de Deus51», e o que deve regular a economia são os 

princípios éticos que criam condições de desenvolvimento real e seguro para todos, 

começando pelos mais vulneráveis. A economia tratada na perspectiva teológica 

pastoral deve levar em conta a vida das pessoas e do planeta, e não considerar-se uma 

esfera autônoma das demais (CF 2010, p.21).  

                                                 
50

 Lucas, capítulo 12, versículo 15 (Lc 12,15). 
51

 Mateus capítulo 4, versículo 4 (Mt 4, 4).  
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Ao relembrar este aspecto esclarece que a esfera econômica está ligada à esfera 

política, às políticas econômicas e suas instituições, e, portanto, à ação governamental, 

primeira responsável moral pela justiça social. O crescimento econômico não pode 

desconsiderar o desenvolvimento humano sustentável, as condições de vida no planeta, 

os direitos dos pobres e o acesso pleno à cidadania.  

A crítica se destina à lógica do mercado, ao interesse individual e à ética 

utilitária. Acerca disso, vejamos o que acrescenta o documento anteriormente citado:  

 

Estão, de um lado, os consumidores, que procuram satisfazer desejos e 
atender a preferências e interesses individuais. Do outro, ficam os 
empreendedores e agentes financeiros que buscam a maximização do 
lucro. A produção de mercadorias, sua lógica de venda e consumo deu 
origem à sociedade capitalista, onde predomina o aspecto financeiro. 
Uma importante parcela da moderna economia capitalista é 
meramente virtual, decorrente de vultosas movimentações financeiras, 
não gera bens e produtos em benefício da sociedade, servindo apenas 
para o enriquecimento de uns poucos com o fruto da especulação 
financeira. O ciclo completo da moderna economia política é um 
mundo autossuficiente, fechado a qualquer consideração ética sobre a 
vida e a conservação da natureza, sobre a justiça e a esperança 
humana (CF 2010, p.31).    

 

Esta economia interpretada pela teologia cristã que questiona o lucro, a 

acumulação de capital, a exploração, indaga também o simplismo da afirmação de senso 

comum que faz do pobre o único culpado por sua pobreza. Pobre por não ter iniciativa, 

empreendedorismo e vontade de desenvolver. Recorda que a pobreza no Brasil possui 

uma história ligada ao passado colonial, e que, mesmo com o início da República, não 

privilegiou políticas públicas de inserção, aumentando o desemprego e as dificuldades 

econômicas nas classes menos favorecidas. Lembra que para aqueles em condição de 

extrema pobreza é quase impossível sair dela por si mesmo, deixando aos filhos e 

gerações futuras, o mesmo legado. 

O desenvolvimento econômico deveria implicar redistribuição dos benefícios e 

partilha de poder. A dívida pública interna e externa é condenada por subtraír a 

capacidade do país em investir em áreas de crescimento social e pesar sobre as 

condições de vida dos pobres (CF 2010). Neste sentido: 

 

A economia é apenas uma parte de uma cultura, mas influencia 
decisivamente o modo de vida das pessoas. Vivemos em uma 
economia de mercado que coloca o aspecto financeiro acima de todos 
os demais e transforma tudo em mercadoria, que valoriza pessoas pelo 
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seu padrão de consumo, que cria vícios de acúmulo do supérfluo como 
forma de alguém se sentir importante. Isso ameaça pobres e não-
pobres, sacrifica famílias, deforma valores e torna as pessoas 
vulneráveis a uma propaganda consumista insaciável. (CF 2010, p.41).  

 
 
 A ideia de pessoa subjacente à antropologia cristã é de que ela não é apenas 

consumidora, ou mão-de-obra produtiva, ou geradora de lucro e de empregos, não é 

tampouco mercadoria. O mérito e a dignidade da pessoa não está nos bens, mas em uma 

dignidade anterior, inegociável, ligada à sua humanidade. Também por isso, o 

consumismo é uma prática que se combate, por tornar tudo em objeto, em mercadoria, 

por criar formas de reconhecimento que se medem pelo consumo. 

Este modelo de mentalidade e prática encontra espaço na economia de mercado 

capitalista que zela não pelo bem-estar, mas pelo lucro privado. O dinheiro é 

instrumento a serviço das pessoas e da vida e não o contrário: «o problema não é o 

dinheiro em si, mas o uso que dele se faz» (CF 2010, p.47). Assim, também o dinheiro 

e/ou o lucro não podem ser critérios de decisões políticas. Estes critérios devem se 

basear na solidariedade que é proteção mútua. Ela faz parte dos Direitos Humanos mas 

é precedida na teologia cristã pelo sentido de fraternidade (irmãos de uma mesma 

família). 

Solidariedade é promover uma cultura de sustentação da vida humana e do 

planeta. As práticas econômicas da ES se destinam a recompor laços sociais baseados 

nestas ideias, em uma economia do suficiente, que reutiliza e não esgota os recursos 

naturais do planeta, da gratidão aos bens de Deus e da solidariedade com os excluídos, 

podendo ser representada neste fragmento:   

 
Hoje, estar ao lado dos pequenos, como pediu Jesus, não é somente 
dar esmola ou distribuir comida, mas criar consciência dos direitos e 
incluir na cidadania, valorizar o trabalho, inventar novas formas de 
trabalho produtivo, integrar todas as pessoas em atividades 
remuneradas e exigir a proteção social para as pessoas em 
necessidade. (CF 2010, p.68).  
 

 

Desta forma, os EES acompanhados pela Rede Caritas procuram fazer a 

experiência destes valores de solidariedade ligados à economia. E esses valores estão 

ancorados em uma perspectiva religiosa do mundo. Nesse sentido, convergem, sob 

linguagens e metodologias distintas, a oposição que faz Simmel entre as formas de 

socialização pelo dinheiro e pela religião, a ação social orientada por valores de Weber 
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e a definição do lugar da economia na sociedade dada pela teologia pastoral cristã. Para 

Simmel, há oposição entre o dinheiro e a religião. Ou melhor, entre o sentimento 

religioso e o dinheiro, que se traduz na adoção da pobreza voluntária pelas religiões  

budismo e cristianismo. A pobreza é o lugar onde se reafirmam os valores fundamentais 

fazendo com que a relação com o dinheiro se dê dentro de uma lógica ascética, 

conferindo-lhe novo sentido. 

 Na sociedade de mercado marcada pela racionalização - adequação dos meios 

aos fins - a pobreza voluntária significa recusa em possuir, como se fossem absolutos os 

meios materais. Entre os dois tipos de comportamento retratados por Simmel - a avareza 

e a prodigalidade - a pobreza é o termo de equilíbrio. O avaro agarra-se ao meio 

material como forma de garantir que o dinheiro satisfaça o desejo. O pródigo, 

desperdiçando tudo, dá provas de que o desejo jamais se satisfaz. A adoção da pobreza, 

negando a posse do dinheiro, afirma que o desejo pode ser satisfeito sem ele. A 

experiência de São Francisco de Assis parece emblemática neste argumento 

simmeliano. Nada possuindo, vive em plena felicidade.  

A pobreza, portanto, é valor essencial para a socialbilidade religiosa que 

pretende apontar para além dos meios materiais a finalidade da satisfação do desejo 

humano. Nesse sentido, ela entra em conflito com a forma de socialização da sociedade 

de mercado em que o dinheiro determina as relações sociais. Em Weber, também os 

valores ocupam lugar de compreensão da ação social do agente. Mesmo admitindo que 

o mercado moderno tem por característica ser impessoal, motivado por interesses 

individuais, desprovido de regulação ética fundado na tradição ou nos costumes; que o 

mercado seja definido como algo livre, libertado da ética comunitária e aberto à 

maximização do lucro; mesmo reconhecendo o papel do interesse na motivação da ação 

social, Weber não resvala na perspectiva liberal porque não deixa de compreender o 

papel dos valores. A ação social é racionalmente orientada quando adequa meios a fins, 

mas situada historicamente. A busca racional pelo lucro na sociedade de mercado só se 

legitima pela existência de uma ética do trabalho e da maximização do lucro que lhe dá 

suporte. Assim, não é apenas o interesse que explica a ação do agente e seu 

comportamento, mas igualmente os valores que dão legitimidade aos objetivos que 

busca e os meios que utiliza.  

Além disto, Weber distingue duas formas de racionalidade na atividade 

econômica: racionalidade formal na economia, orientada para o lucro utiliza o cálculo 

monetário, a racionalidade material e a avaliação da atividade econômica sob o ponto de 
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vista da ética, da política, das classes, levando em conta os valores, as finalidades 

(WEBER, 1991).  São os resultados da economia que são postos em evidência. O 

indivíduo não é alguém que apenas reage ao mercado, mas seus interesses individuais 

são orientados por valores oriundos do contexto histórico no qual está inserido e que é 

veiculado pelas instituições.  

As ambiguidades a que são confrontados os EES nas relações de produção estão 

neste aspecto: entre absolutizar os meios mercantis, em particular o dinheiro, ou 

absolutizar as finalidades últimas do sujeito. E a dinâmica de influências da Rede sobre 

o cotidiano destes EES  desqualificará o dinheiro e as relações que apaguem o sentido 

de transcendência oriundo dos valores, tal como explicitado na teologia pastoral sobre a 

economia. Analisar a relação do dinheiro e dos valores nas práticas da ES é colocar em 

evidência as sociabilidades e os conteúdos que recusam à maximização do lucro e dos 

meios enquanto fins. Como os valores estão ligados à produção e reprodução do 

cotidiano nos EES e como explicam suas práticas econômicas é o que passamos a 

analisar no próximo capítulo.  
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CAPITULO II - REDE CARITAS E UNIVERSO VALÓRICO: PRINCÍPIOS E 

PRÁTICAS____________________________________________________________  

 
 
 
 
 O valor possui uma concepção transdisciplinar que, ao ser definido, pode 

incorrer no risco de submeter a um conceito único uma variedade de experiências e 

acepções. Há, sem dúvida, pluralidade de valores, plasticidade na acepção de valor, que 

varia segundo a linguagem disciplinar da qual se parte. Se partimos do pensamento 

filosófico de Nietzche, ou das sociologias de Weber e Durkheim, veremos que a 

discussão sobre os valores está ligada à modernidade. Tratar sobre os valores é, de certa 

forma, comprometer o próprio discurso. Assim, quando o pesquisador aproxima a 

análise do objeto deste campo plural e conflituoso, pergunta-se: seu papel é explicitar o 

engajamento quanto a determinados valores ou apenas mediá-los? Ou ainda retirar suas 

análises deste campo específico?  

A sociologia em Weber (1977)52 toma distância do universo dos valores, ao 

tornar princípio de metodologia, a neutralidade axiológica. Neutralidade que significa 

suspender os julgamentos de valor. Consideramos riquíssimo o debate que se posiciona 

contra ou a favor desta perspectiva metodológica. Neste debate, o engajamento ético 

coloca em dúvida a neutralidade e ainda a possibilidade de existir pesquisa isenta de 

qualquer valor. A neutralidade é, em si mesma, um valor que implica não 

exclusivamente uma escolha metodológica, mas uma concepção de mundo e de ciência. 

Portanto, uma concepção ética de mundo. 

O momento sócio-histórico no qual esta problemática aparece, sugere os 

contornos da legitimidade deste debate. Citamos como exemplo o economista Amartya 

Sen, Prêmio Nobel de 1998. Ele defende clara articulação em suas ideias entre 

solidariedade, economia e ética (SEN, 2003)53. Além dele, outros nomes poderiam ser 

citados no âmbito do reconhecimento científico internacional que associaram suas 

pesquisas a escolhas éticas definidas.  

 O método científico e a ética, portanto, estão ligados pela escolha da 

neutralidade como algo isento de valores, o que em si já carrega valor, tornando 

                                                 
52 MAX,Weber. Sobre a Teoria das Ciências Sociais. Lisboa, Ed. Presença, 1977. 
53

 SEN, Amartya. Ethics and Economics. A primeira edição foi em 1988, sendo reeditada nos anos 
subsequentes, até 2003.  
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complexa a relação do pesquisador com os valores, e ainda desse com a ética que 

direciona suas pesquisas.  Nosso propósito não é definir as muitas teorias sobre o valor 

(niilismo, relativismo, racionalismo, essencialismo), ou os filósofos que sobre elas 

tratam (Nietzche, Derrida, Foucault), mas reter da filosofia a ideia seminal de que 

fundamos os valores, mas eles nos fundam igualmente. Desta ideia tiramos o caráter de 

relação, de mediação entre os indivíduos e a prática dos valores, entendendo que estes 

podem fundar pressupostos de julgamentos e alianças, ou preconceitos e 

distanciamentos.  

 A Rede Caritas, neste sentido, é permeada por valores éticos e religiosos e 

mediadora destes valores, junto aos EES que, por sua vez, encontram correspondência 

nos princípios da ES: democracia, autogestão e solidariedade. Antes de analisar esta 

relação entre valores e dinheiro nos EES, passamos a delimitar a perspectiva de valores 

que assumimos, e em seguida sua relação com a Rede.  

Teorias gerais sobre o social são mais facilmente generalizáveis e explicam a 

dinâmica social. No entanto, possuem maior dificuldade de explicar aspectos locais da 

micro sociologia. Conhecer as práticas cotidianas não significa tão somente analisá-las, 

mas considerar que elas devem ir além de sua aparência, permitindo que estas práticas 

cotidianas sejam transformadas. Entre os filósofos que trataram sobre a vida cotidiana, 

Lefèbvre, Lukács, Agnes Heller, priorizaremos a perspectiva de Heller sobre o tema.  

Para ela, mesmo que as sociedades mudem e se sucedam, há sempre uma 

produção do cotidiano.  Ele é uma estrutura que está sempre presente, nunca ausente da 

História. Portanto, constantemente em seu centro (HELLER, 2000). No cotidiano, 

realizam-se tarefas diárias, aprende-se a manipular objetos, travam-se relações sociais 

que variam segundo a classe social, o gênero, a idade, mas não deixam de existir 

(CARVALHO, 2000). Marcado pela organização do trabalho, da vida familiar, do lazer, 

o cotidiano possui a marca da singularidade e principalmente a marca dos valores, das 

necessidades individuais. 

Mas mesmo neste individual cotidiano, o coletivo está contido através da 

realização do trabalho, da arte, da criação dos filhos e da participação social. O 

indivíduo se transforma em coletivo (GALHEIGO 2003). Se o específico e o coletivo se 

expressam no cotidiano, o Estado e os agentes de controle social também o produzem e 

o controlam. Normalizar e normatizar são consequências deste controle, tanto como a 

produção de bens de consumo que se propõem a oferecer mais prazer e qualidade de 

vida ao cotidiano. 
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A sociedade de mercado, pela constante produção de bens de consumo, torna 

cada vez mais difícil distinguir necessidades reais, de coisas não necessárias. O que é 

importante destacar nesta concepção do cotidiano é que a opção por dar visibilidade aos 

valores, é uma oposição ao positivismo que distingue, radicalmente, fatos de valores e 

advoga para a prática científica o pressuposto da neutralidade. Tratar os fatos de forma 

positivista é decompô-los em elementos simples e recuperáveis sob uma lei geral da 

ação. Trazer à tona a micro sociologia, é considerar o cotidiano, seus valores e relações, 

como partes imprescindíveis da compreensão do fenômeno. Em assim sendo, acrescenta 

Galheigo (2003, p. 107):  

  

Na medida em que os estudos sobre o cotidiano incorporam a 
subjetividade, a cultura, a história e o poder social como elementos que 
influem na compreensão do fenômeno, eles definitivamente rompem com 
qualquer leitura de caráter mais positivista. Afirmam, desta forma, que 
valores mudam de acordo com as diferentes culturas, mudam ao longo da 
história e podem ser diferentes mesmo dentro de uma mesma sociedade 
em determinado momento. Portanto, o que pode ser problema para um 
grupo social não o é para o outro. Pesquisadores e profissionais devem 
assim colocar em perspectiva as variações encontradas acerca de 
determinado fenômeno. 

 

Se o cotidiano é a expressão do «homem inteiro» (HELLER, 2000), de seus 

valores, ideias e sentimentos, é porque ele possui autonomia para significar sua 

realidade social e transformá-la em busca de maior realização. Não se trata de um 

processo de individualização alienada, dissociada da capacidade individual de apropriar-

se dos elementos que o tornam singular. Ainda, de acordo com Heller (2000), a inserção 

no cotidiano solicita consciência individual e genérica coletiva. O cotidiano é o lugar da 

repetição, mas também da transformação (FRANCISCO 2001, apud GALHEIGO, 

2003). O olhar do pesquisador sobre esta realidade é a percepção daquele que vê a 

«rotina», o «corriqueiro» com olhar crítico sobre o que determina as transformações do 

cotidiano, as novas organizações do social.  

Segundo Rossler (2004)54, Heller divide a vida social em duas partes, a do 

cotidiano e a não cotidiana. As esferas não cotidianas possuem três tipos de objetivação, 

filosofia, arte e política; enquanto o cotidiano possui a linguagem, os objetos e os 

                                                 
54 ROSSLER, J.H. O desenvolvimento do psiquismo na vida cotidiana: aproximações entre a Psicologia 
de Alexis N. Leontiev e a Teoria da Vida Cotidiana de Agnes Heller. Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 
62, p. 100-116, abril 2004.  
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utensílios. A segunda esfera encontra sua origem na primeira. As duas possuem 

objetivações distintas qualitativamente e representam o desenvolvimento da 

humanidade. É  na esfera cotidiana  que o indivíduo se forma e se desenvolve, apropria-

se da linguagem e dos costumes, pela mediação de outros indivíduos. Para a filosofia, o 

cotidiano é o espaço da reprodução do sujeito, do atendimento de suas necessidades, 

enquanto que a esfera não cotidiana é o espaço da reprodução da sociedade, das 

motivações genéricas. 

No cotidiano, as pessoas agem de forma espontânea, - não refletem ou calculam 

suas ações todo o tempo -, de forma provável, - isto é, há sempre a possibilidade entre a 

ação e a consequência da ação; pragmática, que significa unidade entre ação e 

pensamento;  avaliação rápida, que verifica se as ações são viáveis ou não, e de 

confiança, entre outros elementos (ROSSLER 2004,p.106-107). O conceito de alienação 

em Heller (2000), com relação ao cotidiano, faz referência à incapacidade do indivíduo 

de romper ou superar a estrutura de pensamento do cotidiano, cujos elementos 

elencamos, e restringir a vida à reprodução deste cotidiano. 

Tem-se aí um cotidiano alienado. Cristalizar a maneira de pensar e sentir 

próprios ao cotidiano é empobrecer o indivíduo, aliená-lo das esferas não cotidianas da 

vida, e impedi-lo do pleno desenvolvimento da individualidade, da subjetividade. O ser 

alienado está preso à sua cotidianidade, situação típica de sociedades desiguais, onde há 

dominação de uma classe sobre a outra, e acesso desigual às objetivações sociais (arte, 

filosofia, política, cultura). Se, por um lado, há produção crescente dos bens materiais, 

por outro, há empobrecimento das individualidades. 

Para Heller, o cotidiano não é, em essência, alienado ou capaz de produzir, por 

suas objetivações, alienação. Ele torna-se alienado quando não serve de base para o 

desenvolvimento individual e coletivo. Quando a forma de pensar, agir e sentir do 

cotidiano, condicionada por condições materiais, implica a universalização dos 

elementos que o formam (espontaneidade, pragmatismo, acriticidade). Na totalidade da 

vida, é provável que haja menos autonomia para decidir, pensar e agir de forma livre. 

O indivíduo encontra-se mais propenso a manipulações e dominações, por ter 

limitada a capacidade de crítica e reflexão. Desta forma, fica claro que partimos de 

pressupostos que rompem com a alienação, que a superam a partir de valores éticos tais 

como: justiça social, solidariedade, bem comum, reflexão, crítica e emancipação social. 
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1. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS   

 

 A falta de alternativa no mercado de trabalho formal leva os indivíduos dos EES 

a serem confrontados com ausências subjetivas: falta de reconhecimento, de espaços de 

socialização e de identificação. Estas ausências podem levar a diferentes formas de 

exclusão: social, econômica e comunitária. As ações em grupo ajudam a encontrar 

alternativas à precarização do trabalho formal e ao desenvolvimento de ações 

autogeridas. Pode-se deduzir que, além de uma ação de reação, é uma ação de rejeição a 

um sistema que gera em permanência, exclusão. Os esforços dos EES vão no sentido de 

organizarem e gerenciarem de outra maneira55 a vida cotidiana. Aderir a um conjunto 

de valores, se traduz em proposições alternativas de inclusão econômica e integração 

social, os valores comuns atuam construindo estratégias de enfrentamento da 

precariedade social, graças  à aprendizagem de uma vida coletiva inscrita no 

desenvolvimento pessoal. 

A dimensão das relações possui um papel importante nos EES. Alguns 

indivíduos já se conhecem antes de participar do grupo e outros passam a criar esses 

laços depois de estarem nele. Os laços podem ser duráveis ou não, facilitar a vida 

coletiva ou bloqueá-la. Em geral, para os que permanecem e se identificam (dado que se 

comprova pelas entrevistas) apontam-se sentimentos de pertencimento sob a analogia de 

família e de comunidade. Para os que assim a sentem, as relações são estabelecidas a 

partir de uma experiência de vida comum, de um cotidiano similar. A vida cotidiana, as 

relações de proximidade são a base de onde emerge a prática dos valores. A 

complexidade desses domínios da vida favorecem a construção de alternativas 

produtivas, econômicas e a construção de reconhecimento social. 

Os conflitos fazem parte do processo que inclui uma opção ética e política de 

emancipação social e requer adesão a valores de autonomia, autogestão e solidariedade. 

Adesão que faz parte da liberdade e se dá no nível individual, onde se pode aderir ou 

não a estes valores. A vida cotidiana a qual abordamos é aquela definida por Agnes 

Heller56, como espaço de construção das histórias pessoais, do desenvolvimento de 

capacidades e práticas. A vida cotidiana coloca o indivíduo em relação com a sociedade, 

produzindo sentido e significados. A ES é uma forma alternativa de produzir e 

                                                 
55

 Expressão própria à Rede Caritas e à Economia Solidária: outra maneira de agir, consumir, produzir, 
ser sociedade.  

56 HELLER, Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelone, Península, 1977, p. 418. 
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consumir, mas, igualmente, de se relacionar e conviver. A autogestão57 e a auto-

organização partem de perspectivas coletivas, que na prática, devem se revelar como 

aprendizagem de práticas democráticas e sociais no cotidiano.  

Mas para que ela seja transformadora, é necessário refletir sobre a ação cotidiana 

e sobre suas próprias aprendizagens sociais, identificando limites e contradições. 

Socializar o saber, as habilidades, a comunicação e a vida do empreendimento pode 

estimular o engajamento no grupo. É um aprendizado pessoal e coletivo com adesão a 

práticas e valores alternativos àqueles da sociedade de mercado.  

Os sujeitos, a Rede Caritas e os EES, carregam todas estas potencialidades 

valorativas em suas práticas, princípios e ação social que afastam desde o início 

qualquer possibilidade de engajamento com a neutralidade. Dar lugar a estes valores na 

sua relação com o que há de mais utilitário na sociedade de mercado, a circulação do 

dinheiro é, conscientemente, analisar ações que se opõem à sociedade de classes e à 

alienação. Este estudo assume a responsabilidade de contribuir com outras formas de 

analisar o social a partir das estratégias de inclusão social e econômica propostas pelos 

empobrecidos. É, de certa forma, não reconhecer como natural, o crescente quadro de 

desigualdade social que se intensifica nesta etapa do capitalismo em nossa sociedade.  

 

2. Os EES e a Rede Caritas NE 2  

   

Neste tópico, procuraremos analisar a relação entre os EES e a Rede Caritas no 

NE 2 (Pernambuco, Paraíba e Alagoas) a partir da perspectiva teórica que relaciona 

valores e dinheiro, discutida anteriormente. Tanto a Caritas como os EES deixam claro 

o antagonismo que suas ações representam diante do mercado e da racionalidade 

utilitária, e ao mesmo tempo, dos valores e da relação que procuram estabelecer no 

interior da sociedade capitalista. Como o interesse pelo lucro, pela comercialização e 

pelo dinheiro se deixa perpassar pelos valores da solidariedade, justiça e bem comum, é 

o que passamos a analisar nos dados da amostra.     

   O SIES (Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária) desde o 

mapeamento de 2006, é uma referência importante quanto à origem, estratégias e 

desenvolvimento dos EES. Trazemos, inicialmente, os dados gerais e tipologia dos EES 

                                                 
57 ROSANVALLON,Pierre. La autogestión, Madrid, Editorial Fundamentos, 1979, p. 187. 
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a nível nacional (SIES, 2007)58, para localizar a importância do Nordeste neste 

levantamento, dos traços comuns que pudemos encontrar ao longo desta pesquisa e, em 

seguida, os dados da amostra com o perfil dos EES no NE 2, relacionando-os ao 

universo valorativo da religião, representado pela Rede Caritas.   

As interpretações a nível nacional partem de tipologias sobre o perfil dos EES em 

todo o país. A maior parte dos empreendimentos encontra-se no Nordeste: 9.498 que 

representam 43,5% do total; mais da metade: 52% estão organizados em forma de 

associações, e 36,4% ainda de modo informal. Um total de 50% está ligado à 

agropecuária, pesca e extrativismo, seguidos de 37% de manufaturas industrial e 

artesanal; metade destas está na zona rural: 48%. Informamos também que 72,6% são 

formados por homens e mulheres, enquanto 17,9% são compostos apenas por mulheres. 

É importante salientar que 37,9% têm remuneração de até meio salário mínimo e 24,4% 

de meio a um salário mínimo. Um total de 68% vende no comércio local e municipal, 

revelando a importância do local nas atividades produtivas.  

Na amostra, a média de idade é de 42 anos e os indivíduos estão bem distribuídos 

entre 22 e 64 anos. Uma predominância de mulheres: 70% sobre os homens; 30% têm 

ensino fundamental ou profissionalizante e renda mensal entre um e dois salários 

mínimos, com pouca exceção, como demonstram as tabelas a seguir:  

 

 

                                                 
58

 O livro que apresenta os dados e tipologia dos EES a nível nacional a que fazemos referência é: 
CULTI, Maria Nezilda. Economia Solidária no Brasil - tipologia dos empreendimentos econômicos 
solidários - São Paulo: Todos os Bichos, 2010. 120p.  
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Tabela 1 - Idade dos indivíduos da amostra 

Mais jovem Média Mais velho Desvio-Padrão 

22 anos 42 anos 64 anos 10 anos 

   Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

Tabela 2 - Sexo dos indivíduos 

Sexo Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Feminino 44 70% 

Masculino 19 30% 

    Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

Tabela 3 - Escolaridade dos indivíduos 

Grau de Instrução Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Fundamental 29 46% 

Médio 8 12% 

Profissionalizante 20 32% 

Superior Completo 6 10% 

     Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

 

Tabela 4 - Renda mensal dos indivíduos 

Salários Mínimos Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Um 39 62% 

Dois 23 37% 

Três 1 2% 

    Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

 



79 
 

As mulheres são em maior número em associações onde o artesanato é a 

principal atividade ou de serviços (limpeza domiciliar, alimentação), participando 

também de forma expressiva na zona rural (agricultura familiar, apicultura) e em 

associações de catadores de material reciclável. Uma maioria composta por 46% possui 

escolaridade com o Ensino Fundamental incompleto. Em seguida, um percentual de 

12% concluiu o Ensino Médio e 32% cursaram o profissionalizante. As médias para 

Ensino Médio e profissionalizante foram mais altas que a média nacional, em função de 

uma única associação possuir 32 mulheres participantes na incubadora da cidade do 

Recife, onde havia o pré-requisito da escolaridade do Ensino Médio ou 

profissionalizante. Este requisito foi necessário pela especificidade de alguns cursos 

oferecidos no âmbito da incubadora59.  

Em geral, nas outras associações, predomina o abandono dos estudos a partir do 

5º ano do Ensino Fundamental. São indivíduos que formaram família ainda jovens e 

quando homens, trocaram os anos escolares pelo trabalho. Já as mulheres abandoram a 

escola para cuidar dos filhos e do marido. A renda familiar varia entre um a dois 

salários mínimos, sendo 62% recebendo até um salário mínimo por família. A renda é 

maior na zona rural em famílias agricultoras que recebem até dois salários mínimos. 

Esta variação quanto a salário se dá quando é somada a venda de frutas e verduras, aos 

valores dos programas sociais de transferência direta de renda (Bolsa escola e Bolsa 

família) e aposentadorias. 

A principal atividade profissional declarada é aquela na qual se está inserido 

atualmente: artesão (21%), agricultor (14%), catador de reciclável (14%). Importante 

destacar que 35 % dos indivíduos se identificaram como donas de casa. Esta resposta 

identifica o perfil de mulheres que ingressaram há pouco tempo nas associações de 

artesanato e percebem esta atividade como ocupação do tempo, alternativa 

complementar ao papel principal de mãe e esposa, denunciada pelo lugar de sua 

resposta «Dona de casa». Se somarmos, no entanto, a ocupação das mulheres do 

                                                 
59

 Incubadora Universitária é um projeto de extensão desenvolvido nas universidades que se constitui em 
um espaço de pesquisa empírica e teórica sobre ES, além de assessoramento a grupos desprovidos dos 
meios de produção. Esses grupos (associações, cooperativas, grupos informais) são incubados por certo 
período de tempo, segundo uma metodologia transdisciplinar e participativa, onde consolidam 
aprendizagens técnica e valorativa de acordo com os princípios da ES. Sobre Incubadoras pode-se ler: 
FARID, Eid et all. Sobre concepção de incubadora universitária de empreendimento de economia 
solidária da unitrabalho e sobre metodologia de incubação. Artigo publicado nos Anais do V SEMPE - 
Seminário de metodologia de projetos de extensão, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
outubro de 2003.     
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artesanato que declararam «Dona de casa» aos que responderam «Artesanato», o maior 

percentual representativo de ocupação passa a ser: «Artesanato» 56 %.  

O percentual de artesãos foi maior que agricultores no universo da amostra, em 

função do número de participantes e número de associações presentes nos Fóruns 

Municipais. Dos fóruns que pudemos acompanhar, a quantidade de associações de 

artesanato foi sempre superior à cifra presente de associações de agricultores e catadores 

de material reciclável. A distância geográfica dos sítios para as cidades é um dos 

elementos importantes que explicam essa diferença na amostra constatada, inclusive na 

realidade dos empreendimentos. Também com relação aos catadores, sua presença no 

NE 2 não é insignificante, porém nos fóruns, em razão da atividade diária nos galpões, 

diminuiu sua representatividade no universo amostral.  

Segundo os dados da tipologia dos empreendimentos a nível nacional, «Mais da 

metade dos EES existentes no Brasil tem a agricultura como atividade principal, 

atuando principalmente em mercados municipais e, com maior comercialização, para 

revendedores e atacadistas» (CULTI 2010, p.37). Também entre os empreendimentos 

que investigamos, as famílias agricultoras existem em número significativo: sobretudo 

no agreste e sertão de Pernambuco e também no brejo, agreste e sertão da Paraíba. 

Para os agricultores, o local de comercialização é o mercado local, feiras livres, 

universidades e CEASA. Já os artesãos comercializam suas mercadorias em espaços 

como eventos culturais, universidades e feiras de artesanato. Isso significa que tanto 

agricultores como artesãos têm potencial para ajudar a desenvolver a economia local, 

ainda que haja dificuldade para se estabelecer em espaço próprio e permanente. Os 

apicultores do alto e médio sertão paraibano, organizados ao redor da Rede Mel60 que 

pudemos conhecer, mas que não estão presentes nesta amostra, possuem uma 

organização diferenciada mas ainda com dificuldades de comercialização. Existe a 

organização em rede para intercâmbio, a aquisição de entreposto do mel, uma unidade 

de tratamento em andamento funcionando com fundo rotativo61. Porém, boa parte dos 

                                                 
60

 A Rede mel na Paraíba é formada por pequenos produtores apícolas e associações de apicultores com a 
finalidade de constituir uma rede de cooperação que procura desenvolver marca própria para o mel 
produzido na região, estimular o consumo dessa iguaria como alimento, preservar o meio ambiente, 
estimular novas técnicas de produção e beneficiamento do produto.   
61

 Sobre Fundos Rotativos na Paraiba, consultar resultados da pesquisa coordenada por GONÇALVES, 
Alicia Ferreira. Avaliação dos fundos rotativos solidários no estado da Paraíba. UFPB. O blog da equipe 
de pesquisa concentra artigos e publicações e podem ser consultados pelo endereço eletrônico: 
www.fundosolidario.blogspot.com.br.  
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apicultores ainda produz para vender nas feiras locais. Logo, o desenvolvimento local é 

um dos potenciais econômicos destes empreendimentos.  

 

2.1  EES e Controle Social  

 

 

Os três lugares de maior participação dos sujeitos destas associações estão 

ligados à rede de interesses de seu próprio grupo que pode potencializar suas atividades. 

Dos indivíduos, 70% apresentam relações com outros grupos, conselhos e associações 

que não o empreendimento apenas. São comumente movimentos sociais, associações de 

moradores e conselhos. Em geral, a liderança da associação de agricultores da zona 

rural também participa do sindicato rural da região (3%); as lideranças das associações 

de artesãos participam da associação de moradores da comunidade (13%); ambos 

podem participar de conselhos (10%) de segurança alimentar, do meio ambiente; e 9% 

participam de alguma pastoral social ou grupos de igreja, como se vê na tabela:  

 

Tabela 5 - Participação em outros grupos, conselhos ou associações62 

Grupo Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa* 

Sindicato 2 3% 

Associação de Moradores 8 13% 

Pastoral Social 6 9% 

Conselho 5 10% 

Movimento Social 12 19% 

                  Nenhum 30 46% 

             Fonte: Dados elaborados pela autora.  

 
 

Ao analisarmos os dados, verificamos que a participação em outros espaços, 

além da própria associação, é de iniciativa da(s) liderança(s) dos grupos. Os demais 

participantes preferem as atividades do seu grupo, ou por verem no líder as habilidades 

                                                 
62

 A soma dos valores não é necessariamente 100%, pois um indivíduo pode pertencer ao sindicato rural e 
ao conselho de segurança alimentar, por exemplo.  
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sociais de articulação e representação que não veem em si, ou pela falta de 

disponibilidade de tempo ou interesse pessoal. O movimento social de maior 

representação das lideranças é o movimento de economia solidária, através das reuniões 

dos fóruns locais. 

Estes fóruns na região agreste de Pernambuco e capital são difíceis de articular. 

Todos os empreendimentos visitados nesta área começaram há seis meses a 

rearticularem-se em torno do fórum de economia solidária do Recife, da Região 

metropolitana e do fórum do agreste/PE. Fazia seis meses que os fóruns da mata sul e 

agreste/PE não se reuniam. As reuniões se marcam e desmarcam com facilidade, 

gerando certo desânimo e descrença nos participantes que, quando não veem respostas 

às suas questões no espaço do fórum, tendem a não participar mais. O contato mais 

frequente e inicial destes empreendimentos com a Rede Caritas se dá nos espaços do 

fórum local, sendo travado entre a liderança que participa deste espaço e do agente 

caritas responsável por esta localidade. Os demais participantes dos empreendimentos 

que não participam diretamente do fórum, declararam não conhecer a Caritas. 

Os gestores (secretários municipais ou assessores) que também participam destes 

espaços nem sempre são os mesmos de reuniões anteriores. Não é raro ouvi-los dizer 

que não há verba na secretaria para apoiar os empreendimentos. A dificuldade comum 

nos fóruns que acompanhamos é quanto à comercialização e capital de giro. O momento 

de maior articulação dos fóruns em economia solidária aconteceu por ocasião das 

audiências públicas em torno do Projeto de Lei nº 86563. Também a nível nacional, a 

rede de economia solidária e os fóruns de economia solidária são os espaços de maior 

participação dos EES(CULTI 2010).  

A média de tempo de participação é dez anos, enquanto o menor tempo de 

permanência é dois. Já o maior é trinta anos. A participação mais antiga se deve a 

indivíduos que começaram a história de participação em associações nos clubes de 

mães, nos círculos operários católicos, ou ainda nos sindicatos rurais. Esta participação 

é concernente a poucas pessoas e lideranças antigas em comunidades que continuam 

líderes ou participam ativamente das associações atuais. Este dado confirma a descrição 

nacional de que as associações mais antigas encontram-se no Nordeste (CULTI, 2010).   

                                                 
63

 Projeto de Lei que prevê a criação da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, enviado pelo 
governo federal ao congresso. Neste projeto, os EES estariam na mesma categoria do Micro 
Empreendedor Individual (MEI), e seria tratado pelo mesmo marco regulatório das micro-empresas. A 
grande maioria do movimento de economia solidária rejeitou esta proposta através dos fóruns de 
economia solidária, em uma intensa mobilização nacional de audiências públicas e passeatas.  
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2.2 Contato Inicial EES e Caritas  

 

 

 Entre aqueles que responderam conhecer a Rede Caritas, o contato inicial de 

maior relevância é feito através de grupos e pastorais da igreja, sobretudo as pastorais 

sociais, Pastoral do catador, da juventude, da criança de rua, e das Comunidades 

Eclesiais de Base para associações mais antigas como Círculo Operário Católico, Clube 

de Mães. Estes empreendimentos passam a ser acompanhados pela Caritas através de 

grupos ou pessoas da igreja, totalizando 35%. Os facilitadores mais comuns para o 

contato inicial com a Rede Caritas foram igreja e incubadora, como indica a tabela:  

 

Tabela 6 - Como entrou em contato com a Rede Caritas
64

 

Grupo Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Igreja 22 35% 

Incubadora 16 25% 

Governo 7 11% 

Outros associados 6 10% 

Círculo Operário 6 10% 

Fórum de ES 4 6% 

Sindicato Rural 2 3% 

Não informado 1 2% 

                       Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

O percentual de maior importância para a igreja revela uma presença de longo 

prazo na ação da Caritas no Nordeste, em espaços de exclusão social. As pessoas 

engajadas em pastorais sociais cumprem um papel de ligação importante quando se trata 

de organização popular. São eles que, localmente, nos bairros e comunidades, convidam 

                                                 
64

 A soma dos valores não é necessariamente 100% pois alguns indivíduos informaram ter contato com a 
Rede Caritas por mais de uma fonte, por exemplo, Círculo Operário, Incubadora e Fórum de Economia 
Solidária.  



84 
 

e animam indivíduos em situação de exclusão comum, a reconhecerem objetivos 

comuns e agirem coletivamente.  

A identificação dos indivíduos com os temas e as lutas sociais específicos destas 

pastorais e comunidades formaram um acúmulo de experiências, práticas e 

metodologias voltadas para as lutas populares, que no decorrer da capacitação do 

empreendimento junto à Rede, acaba se identificando com os objetivos, missão e 

metodologia da Caritas. Os temas voltados para o desenvolvimento local sustentável, 

para a emancipação dos pobres, e uma metodologia de educação popular, são as 

características da Caritas que se aproximam da forma organizativa das pastorais e dos 

empreendimentos. 

Este dado também revela que há um contato inicial preparatório, da igreja e seus 

grupos, junto aos empobrecidos que dão suporte e elementos para que estes aprendam a 

se organizar coletivamente. Há, portanto, um conjunto de valores e práticas de 

proximidade e solidariedade, nos espaços de exclusão e entre os excluídos, que gera 

confiança e parceria ao longo do tempo. Dele também podemos deduzir, que ao entrar 

em contato com a Rede Caritas, o empreendimento dispõe de uma referência de 

linguagem e valores religiosos ligados ao catolicismo, adquiridos através do 

acompanhamento e participação nas pastorais específicas. 

Depois das pastorais sociais, a incubadora (25%) foi o local inicial de contato 

mais relevante. O percentual de contato com a Rede Caritas foi significativo nesta 

amostra para incubadoras, pelo fato de uma destas (PE) funcionar em uma faculdade, 

local no qual leciona um agente caritas participante do fórum de ES que apoia os EES 

atualmente incubados. Em seguida, os espaços dos conselhos (11%) são os locais onde 

as lideranças dos empreendimentos passam a conhecer a Caritas.  

Isto demonstra uma característica da Rede nos últimos anos: compor conselhos, 

ajudar em processos de articulação, discutir (junto ao poder público) políticas públicas e 

estar presente nos espaços de controle social. Mais de um indivíduo começa a conhecer 

a Caritas através de mais de uma fonte: círculo operário, incubadora e fórum da ES, por 

exemplo. 

Vale dizer que este conhecer é saber que alguém a representa, mas não significa 

que saiba falar o que é a Rede. Este conhecimento varia para mais ou para menos 

profundo, de acordo com a frequência com que o agente caritas participa das reuniões, 

fóruns e acompanha, em alguma medida, a vida do grupo. Se o líder ou outros 

participantes da associação participam de outros espaços da igreja, ele apresenta maior 
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variedade de informações sobre a Caritas, e quanto mais distante destes espaços 

eclesiais, menos sabe. 

 

2.3 Valores da Rede e relação com os EES  

 

Quando perguntamos aos participantes dos EES presentes no momento da 

aplicação do questionário se conheciam algo sobre a Caritas, as respostas foram as 

seguintes:  

 

Tabela 7- Conhece algo da Caritas 

Resposta Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Sim 27 43% 

Não 31 49% 

Não se aplica 5 8% 

                           Fonte: Dados elaborados pela autora.  

 

Do total de participantes da amostra, 43% declararam conhecer alguma coisa 

específica sobre a Caritas. Entre os elementos apontados, as características que mais 

apareceram foram: solidariedade, caridade, apoio, participação, mística, comunidade. 

Estes que especificam elementos que identificam a Rede são as pessoas que 

participaram de pastorais sociais, de encontros formativos promovidos pela Rede, de 

momentos de mística65 coordenados pela Caritas em abertura de encontros, seminários 

e capacitações. 

                                                 
65

 Mística, espiritualidade e caridade libertadora são conceitos e experiências que se relacionam na Rede 
Caritas. Mística é definida como algo que toda pessoa tem. “Toda pessoa tem suas motivações, suas 
ideias e escolhas em relação a valores, seu modo de viver e de conviver com as pessoas e com a terra; 
toda pessoa tem sua mística (cf. documento interno CARITAS BRASILEIRA. Marco Referencial da 
Caritas Brasileira: políticas, prioridades e ações. 2011, p. 07). Buscas e interesses interiores são vistos 
como “fruto do que Deus semeou”. A mística em cada um pode ser cultivada e gerar qualidades e 
virtudes, dependendo do meio no qual esteja. A parábola da semente (Mt 13, 1-9) que germina segundo a 
qualidade da terra é a imagem da mística de cada um. A reflexão sobre a realidade a partir do texto 
bíblico, ou seja, “a vida iluminada pela palavra”, é a espiritualidade. “É uma reflexão em que se busca o 
alimento do espírito, renovando a mística através da espiritualidade” (CARITAS BRASILEIRA, 2011, 
p.08). O cântico, a prece, a oração espontânea são expressões da espiritualidade. Por fim, a caridade 
libertadora faz referência direta ao termo “caritas”, amor de Deus, relembrando que Deus ama por 
primeiro, manifesta-se na história dos homens e escolhe fazer uma aliança com seu povo. Esse povo 
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O percentual, igualmente expressivo de 49% que declararam não conhecer 

elementos que identificam a Rede, foram indivíduos que participam dos EES, mas não 

estiveram presentes em nenhum desses momentos. Nas atividades de capacitação e nos 

espaços de articulação, geralmente estão presentes as lideranças dos grupos e pessoas 

que os representam, explicando, desta forma, o desconhecimento das características que 

identificam a Caritas pelos demais.   

No entanto, para aqueles que a conhecem: (43%), todos declararam haver 

diferença entre a Caritas e outras ONG’s ou entidades de assessoria. Esta diferença 

consistindo nos valores identificados como solidariedade, mística, caridade, apoio, 

participação e comunidade. Durante entrevista a um dos fundadores da associação de 

Catadores Associação de Trabalhadores de Material Reciclável (ASTRAMARE) em 

João Pessoa, que participa do empreendimento desde a desativação do lixão na cidade, 

ele se referiu desta forma sobre a Rede:        

  

Ela é pioneira neste trabalho junto com a gente porque na época houve 
um impasse porque o poder público municipal queria acabar com o 
lixão, e a gente ficou sem saber o que fazer, a gente sempre sabe que 
as histórias acontecem mas que demora pra acontecer, né? Mas a 
gente sabia que ia acabar com o lixão e a gente ficava 
preocupado...Poxa...E o que é que vai acontecer conosco? Uma 
minoria, porque a maioria não tava nem aí...Com o impacto que isso ia 
ocasionar não só à cidade, como é...é...às pessoas que vivia dentro do 
lixão.Porque é difícil uma cidade com mil trabalhadores dentro do 
lixão, de repente, acabar com o lixão e essas pessoas ficarem nas ruas. 
E isso acredito eu, só vai aumentar o índice de marginalidade, mas 
graças a Deus isso não aconteceu conosco porque até o poder público 
mesmo ficou.. : “Como é que a gente vai trabalhar com esse 
pessoal” ? Justamente esse pessoal..que é...digamos...um pouco 
carrasco até consigo próprio, porque não tem um estudo, uma 
capacidade de compreensão; então convidaram a Caritas pra fazer esse 
trabalho, essa ligação entre catador e poder público municipal, e foi 
um trabalho que deu certo. E hoje a Caritas engajou e tá trabalhando 
junto com a gente, tá apoiando nossas iniciativas, nossos trabalhos, e 
até hoje realmente a Caritas é como se fosse um de nossos braços, um 
membro do corpo da gente; e a gente tá em total apoio com a Caritas e 
só temos a agradecer, não é pela palavra Caritas, caridade, mas pelo 
empenho que tá sendo feito, por tá trabalhando, lapidando o catador; 

                                                                                                                                               
escolhido é representado pelos excluídos de hoje. “O compromisso da Caritas está expresso em seu 
próprio nome: cabe-lhe ser amor, em resposta ao amor primeiro de Deus. Cabe-lhe “praticar a 
misericórdia e a compaixão na sua relação com os diferentes tipos de pequenos, de excluídos, pelo mundo 
de hoje”. (ibid. p.08). Não iremos nos deter no debate sobre a mística da Rede. Nossa intenção é apenas 
destacar sua presença nas ações dos agentes e indicar suas características. Sobre o assunto pode-se ler: 
CARITAS BRASILEIRA, 1991. Mística e metodologia da caridade liberdadora. São Paulo, Loyola. 
CASALDÁLIGA, Pedro & VIGIL, José Maria. Espiritualidade da libertação. Petrópolis, Vozes,1993. 
CNBB 1981. Caritas hoje. Coleção estudos da CNBB. São Paulo, Paulinas.  
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[...]a Caritas é ...Eu não acho que a Caritas seja um apoio, eu acho que 
a Caritas faz parte dessa criação, desse movimento, do movimento, do 
catador. Eu acho que a Caritas hoje ela não é mais apoio, ela é 
participativa, ela faz parte do nosso grupo. Hoje todas as conquistas 
que nós temos, a Caritas tem um pouco de participação. Então, pra 
mim, a Caritas já faz parte de nosso grupo, ela não é mais apoio. 
(Membro fundador ASTRAMARE, João Pessoa). 

 
  

Estes valores indicados pelos indivíduos das associações que mantêm contato com a 

Rede aparecem nas entrevistas e nos dados da amostra demonstrando que os valores da 

base teológica pastoral - solidariedade, bem comum -, possuem validade não apenas nos 

discursos e documentos, como permeia a prática dos agentes com os beneficiários da 

ação. O entrevistado deixa claro que não se trata de relação de caridade entre catadores 

e entidade, de pena ou benevolência, mas de parceria na conquista de direitos. A 

presença da Caritas no acompanhamento e promoção dos EES é reconhecida como 

importante no conjunto da amostra, o que nos permite analisar as interações da Rede 

com os empreendimentos quanto aos valores.  

 

3. VALORES COMO CAUSA DE PARTICIPAÇÃO   

 

 

Os objetivos apontados pelos indivíduos como motivadores para participarem de 

um EES aparecem resumidos na tabela 8. Os maiores percentuais (56%), indicaram 

produzir e complementar a renda familiar como o objetivo que levou o indivíduo a fazer 

parte do empreendimento. Este indicador aponta, em primeiro lugar, para o contexto de 

precarização do trabalho e aumento do desemprego como fator determinante da busca 

de alternativas de trabalho entre os indivíduos que compõem o empreendimento, como 

mostra a tabela:  
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Tabela  8 - Objetivo do indivíduo no empreendimento66 

Objetivo Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Produzir e complementar renda 35 56% 

Produzir de modo sustentável 9 14% 

Ter uma ocupação 12 19% 

Apenas ter uma fonte de renda 11 17% 

Conhecer pessoas 6 10% 

Fortalecer um grupo já existente 3 5% 

       Fonte: Dados elaborados pela autora.  
 

 

Os  segundo e terceiro maiores percentuais (19%) e (17%), que indicaram ter 

uma ocupação e ter apenas uma renda são  oriundos, sobretudo, das mulheres que fazem 

parte das associações de artesãs e de famílias agricultoras, em que a mulher procura o 

trabalho como complemento à renda do marido e da família. 

São em geral mulheres que casaram ainda jovens, possuem baixa escolaridade, 

desempenham apenas atividades reprodutivas e, em razão do empobrecimento e da 

necessidade de sentirem-se úteis, procuram nas associações do bairro, locais para 

produzir. A resposta conhecer pessoas (10%) e fortalecer um grupo já existente (5%) 

também foram dadas por mulheres que fazem parte dos empreendimentos. Essas, por 

sua vez, representam idosas ou mulheres bastante jovens das associações que tomam 

conhecimento da existência do empreendimento através das amigas,  são convidadas a 

participar e procuram a associação com o objetivo inicial de encontrar espaços de 

socialização e ocupação produtiva do tempo.  

 Este objetivo inicial, no entanto, se modifica ou é associado a outros valores, à 

medida que o indivíduo se engaja no cotidiano do empreendimento. O grupo passa a 

representar um espaço de produção mas igualmente de solidariedade, de valorização de 

si mesmo e desenvolvimento de habilidades. É possível perceber esta evidência ao 

comparar aqueles que mencionam apenas renda, com os que citam renda e outros 

                                                 
66

 A soma dos valores não é necessariamente 100%, pois era possível fornecer mais de uma resposta. 
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valores. A tabela número 8 apresenta os dados de forma compactada e deixa um ponto 

muito relevante de fora: apesar da grande maioria - 86% dos entrevistados - mencionar 

renda como um seus objetivos dentro do grupo produtivo, 75% declarou outro motivo 

distinto de renda. Temos aqui evidência de que os valores motivadores dos grupos 

produtivos vão além do economico, conforme a Figura 1.  

 

 
Figura 1: Aquisição de renda como objetivo do grupo produtivo. 
Fonte: Dados elaborados pela autora. 
  

Foi avaliada a seguinte lista de fatores considerados relevantes para entender o 

grupo que apresentou apenas renda como objetivo para participação: idade, 

escolaridade, renda mensal, estado civil, idade e tamanho do empreendimento e 

participação em capacitações da Caritas. O tamanho da amostra não possibilitou a 

análise efetiva das variáveis sexo e estado civil. Na análise do efeito escolaridade tabela 

9, temos evidência fraca (devido ao tamanho da amostra) que os entrevistados com 

baixa escolaridade tendem a afirmar que seu único interesse é a renda. 

Tabela 9 - Efeito da escolaridade sobre o objetivo do indivíduo no empreendimento 

Escolaridade Mencionou apenas 
renda 

Mencionou outro 
fator 

Nível de ensino acima do 
fundamental 

18% 82% 

Ensino Fundamental 31% 69% 

Geral 24% 76% 

       Fonte: Dados elaborados pela autora.  
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Na análise da idade do indivíduo, temos o boxplot da Figura 2: 

 

Figura 2: Boxplot da idade do indivíduo. Os indivíduos que mencionaram como único objetivo 
renda do empreendimento têm idade mais avançada que os outros. 
Fonte: Dados elaborados pela autora. 
 

Os sujeitos que colocam renda como única razão do grupo produtivo têm idade 

entre 40 e 64 (linha mais baixa e linha mais alta da primeira caixa), sendo a idade 

mediana cerca de 50 anos. Aqueles de maior idade estão mais fortemente relacionados 

ao valor econômico do empreendimento - pode ser efeito da idade, do longo tempo de 

associação ao grupo ou viés de respondente (o indivíduo respondeu desta forma visando 

não destoar do grupo). O mesmo efeito é visualizado na análise da Idade do grupo 

produtivo - Figura 3 - com um peso ainda mais forte. Com uma única exceção, os 

participantes que afirmam não ter como único objetivo a aquisição de renda estão em 

empreendimentos com menos de 10 anos de existência. A análise da variável Tamanho 
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do empreendimento aparece na Figura 4 e sugere que grupos menores dão mais ênfase à 

valores diferentes de renda. 

 

 

Figura 3: Boxplot da idade do empreendimento. Os indivíduos que mencionaram renda como 
único objetivo do empreendimento fazem parte de grupos mais antigos que outros. 
Fonte: Dados elaborados pela autora. 
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Figura 4: Boxplot da quantidade de pessoas no empreendimento. As duas classes de 
respondentes têm muita intersecção, mas com a sugestão de que grupos menores dão menos 
importância ao fator renda. 
Fonte: Dados elaborados pela autora. 
 

 

O último fator analisado é a capacitação do indivíduo realizada pela Rede 

Caritas. Tem-se aqui evidência de que há relação entre as capacitações promovidas pela 

Rede e o valor que o sujeito associa ao empreendimento, vide Figura 5. Todos os 

indivíduos capacitados pela Caritas indicaram algum objetivo além da aquisição de 

renda – podendo inferir que os sujeitos que buscam algo mais do empreendimento 

estejam mais dispostos à participar de capacitações ou que os indivíduos que participam 

das capacitações se tornem mais propensos a valores diferenciados e que fazem parte da 

Rede. 
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Figura 5: Relações entre capacitações da Caritas e os objetivos do indivíduo no   
empreendimento. 
Fonte: Dados elaborados pela autora. 
 
 

As associações são reconhecidas como lugares produtivos, onde se pode 

encontrar coletivamente mais espaços e possibilidades de comercialização, 

demonstrando a força coletiva do trabalho associado, mas que não esgota os interesses 

individuais em permanecer nela. A auto-estima (22%), o aprendizado sobre 

desenvolvimento sustentável (14%), o desenvolvimento de habilidades (14%), o 

reconhecimento como trabalho digno (14%), a formação para realizar aquela atividade 

(14%) foram os principais valores associados à renda apontados pelos pesquisados. 

Isto demonstra a relação dos valores com o dinheiro e, ainda, dos valores 

atribuídos ao trabalho associado. Se considerarmos que estes indivíduos são 

acompanhados pela Rede Caritas e que muitos começam nos EES a partir do contato 

com os grupos de igreja ou pastorais, que reconhecem a solidariedade, o apoio, a 

partilha como  características da Caritas, os valores trabalhados pela Rede coincidem e 

influenciam na relação entre valores e dinheiro, tal como é evidenciado na figura 5, 

acima.    

 Os percentuais de retirada mensal em dinheiro confirmam a análise quanto a não 

exclusividade do interesse utilitário nas relações dos agentes que pertencem a estes 

empreendimentos, embora não se negue o interesse pelo dinheiro, produção e ganho 

monetário demonstrados na tabela 8. A média de retirada mensal em dinheiro nos EES 

desta amostra é de R$ 389,68 e a retirada menor de R$100,00. Entre as famílias 

agricultoras e os catadores de material reciclável, encontram-se os rendimentos maiores 

que variam entre a média (R$ 389,68) e um salário mínimo (R$ 545,00), enquanto entre 
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os artesãos a variação está entre a retirada mensal menor (R$ 100,00) e a média (R$ 

389,68). Considerando que a renda familiar da maioria não ultrapassa o salário mínimo 

a não ser pelos acréscimos dos programas sociais, percebemos que não é apenas o 

dinheiro que mantém estes indivíduos nos empreendimentos.     

 Há o acréscimo de outros valores: habilidades e aquisição de saberes que 

extrapolam a aquisição do dinheiro, como comenta este agricultor da região do 

semiárido da Paraíba (Patos), que há três anos participa de EES na agricultura familiar:  

O objetivo da gente na associação, eu acho que se eu tô entendendo 
direito, é ter um pouco mais um nível mais conscientizado né? Que a 
gente se conscientize cada vez mais, trabalhar com união, porque se a 
gente não se unir a gente não vai pra frente né... É como diz aquele 
ditado, “a força faz a união” e eu vejo a associação como união.[...] a 
gente aprende muito numa associação porque, a gente quer uma visita 
de intercâmbio que a gente criou também, dentro desse...Dessa feira, 
ainda domingo mesmo a gente foi fazer; sendo que todo mês a gente 
visita o agricultor, sabe ? Pra gente conhecer outras experiências, a 
forma que ele trabalha, se ele tá trabalhando igual aos outros que a 
gente já tem, pra gente ir conhecendo cada um, né? (Agricultor zona 
Rural Patos/Agricultura familiar). 

 
  

União, conscientização, troca de saberes adquiridos dizem respeito a outra 

espécie de ganhos que não exclusivamente o monetário, como demonstram as 

experiências realizadas na área da agricultura familiar onde se procura produzir de 

forma «limpa» - sem agrotóxico, por exemplo. Este jeito de produzir prioriza a não 

utilização de agrotóxicos e adubos químicos no cultivo de hortaliças e frutíferas, usando 

apenas defensivos naturais no manejo das verduras. Os agricultores trocam suas 

experiências de produção limpa, através de capacitações e viagens de intercâmbio entre 

diferentes cidades que possuem as mesmas potencialidades e dificuldades quanto ao 

solo, ao clima, à diversificação de cultivos. O valor ético comum partilhado por eles é 

atrelar à prática produtiva valores não monetários que dizem respeito à conservação da 

natureza, à saúde coletiva.  

Pouco a pouco, os homens do campo reavaliam sua relação com o meio 

ambiente, e além de uma convivência mais sustentável com a natureza, modificam 

também seus hábitos alimentares, valorizando a aquisição da saúde pelos produtos que 

vendem e em sua própria mesa. A experiência de famílias agricultoras do assentamento 

Acauã, no município de Aparecida, região do semiárido paraibano confirma estas outras 

aquisições:    
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Hoje, todo mundo tem os seus muros com produção de frutíferas, né... 
Outros têm também hortaliças. A gente ganhou o hábito de comer 
alface, berinjela, que a gente não tinha. A gente do sertão não tem esse 
hábito de comer... né ? O pessoal ainda planta acelga, é, espinafre, e é 
coisa que a gente nem sabia que existia, assim. Achava que era só 
coisa de televisão mesmo, mas não é mais; agora o pessoal desde 2003 
pra cá o pessoal foi se acostumando, e aí foi melhorando o hábito 
alimentar. (Agricultora assentamento Acauã, Patos/PB). 

 
  

Ao lado da aquisição de saberes, de revalorização do espaço, de sua atividade 

produtiva, e de si mesmo, percebe-se o aumento da auto-estima em todas as entrevistas 

concedidas, conforme os depoimentos e a análise dos dados. Isto confirma a relação 

entre valores e comportamento econômico, além da não exclusividade do interesse 

utilitário nas relações pessoais e produtivas. O dinheiro existe, mas não esgota o 

interesse individual que percebe no conjunto e no processo da formação associativa, 

outros ganhos não monetários mas igualmente importantes.  

 Segundo a teoria da escolha racional (TER), se os benefícios ou vantagens não 

são maiores que as desvantagens, o indivíduo racional tende a abandonar o que deseja. 

A situação de empobrecimento que marca a trajetória pessoal e social dos indivíduos 

que fazem parte dos EES, levaria a dedução de que a aquisição das sobras e do dinheiro 

esgotam toda motivação do agente. O dinheiro não representa a única fonte de interesse 

individual ou coletiva nestes empreendimentos que se propõem a produzir 

solidariamente. Não há renúncia do investimento pessoal no empreendimento em 

função do baixo rendimento. Antes, há um contínuo reinvestimento em função dos 

valores ligados à convivência, à troca de saberes e à auto-estima que insere os 

participantes na lógica da solidariedade proporcionada pelos laços de proximidade.  

 Onde há gerenciamento de recursos e relações econômicas, a TER tende a 

reduzir a motivação do agente ao paradigma da utilidade. Os dados e entrevistas desta 

amostra confirmam seu inverso. Mesmo com a inclusão da circulação do dinheiro - 

produção, comercialização, investimento e sobras - as relações de proximidade e de 

confiança entre os participantes do empreendimento entre si, e destes com a Rede 

Caritas, corresponde a adesão a um conjunto de valores éticos, e também religiosos, 

onde a gratuidade e a solidariedade estão no centro das motivações da ação social de 

forma mais explícita que o interesse utilitário. 
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Há evidências da existência de outros valores além do valor monetário nas 

escolhas e nas ações dos agentes. Portanto, todas as ações sociais não podem ser 

explicadas pelo paradigma da utilidade e viés econômico porque o indivíduo pode ser 

visto de outra forma que movido apenas pelo dinheiro.   

 O que foi recuperado nas entrevistas reforça a construção valorativa da 

economia pelo discurso teológico pastoral cristão, onde a satisfação das necessidades e 

do bem comum prevalecem fundamentais. Se nesta a ideia de pessoa está no centro, 

todo o resto, inclusive a dimensão do dinheiro,  encontra-se à serviço da pessoa. A 

economia da solidariedade na experiência dos EES investigados também aponta para os 

valores encontrados neste discurso: a relação do homem com a natureza e sua 

preservação, o reconhecimento da centralidade da vida, da pessoa e não dos bens, a 

negação do uso do homem e da natureza como mercadorias, a convivência assumida 

pela consciência da responsabilidade conjunta pelo bem comum de todos.     

 As entrevistas trouxeram a necessidade do suprimento de carências, do ganho do 

dinheiro ao lado do desenvolvimento das capacidades e das habilidades como valores 

gerados pela produção associada e coletiva. As práticas econômicas entre os 

empobrecidos  não desconsideraram o desenvolvimento sustentável e a convivência. Há 

o mérito nestas experiências e na relação da Rede Caritas com estes EES de contrapor à 

prática de uma economia baseada no lucro, na exploração e na transformação de tudo 

em mercadoria, outra prática de economia ligada à proteção mútua, ao desenvolvimento 

coletivo e a valores não redutíveis às transações de compra e venda. A descrição do 

relato de um dos agricultores da Paraíba no próximo tópico, que também cultiva 

abelhas, é um exemplo deste argumento.  

 

3.1 Valores e Dinheiro na prática dos EES   

 

 

Uma prática econômica associada ao cultivo de hortaliças que é estimulada entre 

os agricultores de Pernambuco e Paraíba é a apicultura, visto que a vegetação nativa do 

alto sertão paraibano e do agreste pernambucano possui grande potencial para essa 

atividade. A experiência econômica se traduz pelo cultivo do mel de abelha, 

processamento do produto e venda no mercado local. A ação social da Caritas, junto 

aos EES, consiste em estabelecer convênio com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), ou outras 
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fontes financiadoras, para fornecer o material inicial: apiários, roupas de trabalho 

adequadas, abelhas, curso sobre apicultura e encontros de formação67. O início da 

apicultura na comunidade da Paraíba deu-se com a Caritas quando esta doou 400 caixas 

de mel e beneficiou 150 apicultores. A ASPA (Associação dos Apicultores da Paraíba) 

assumiu nos últimos anos, a coordenação dessa atividade e reúne atualmente 43 

apicultores. Além do material inicial necessário para a atividade produtiva, os projetos 

encaminhados pelas entidades às fontes financiadoras requerem recursos para a 

construção de Casas do Mel, compra de equipamentos e construção de entrepostos de 

vendas que fortaleçam a produção apícola. Fora a produção do mel, os agricultores 

fabricam também seus derivados como o própolis. Os produtos servem basicamente 

para o consumo das famílias e da comunidade local. 

No município de Aparecida, cidade localizada na região oeste da Paraíba, que 

compõe a micorregião de Souza, distante 409 km da capital João Pessoa, realizou-se no 

mês de junho de 2011, um dia de atividades de formação para agricultores que 

produziam mel. Tal evento previa na programação, viagem de intercâmbio com outros 

produtores, visita a oficinas, palestras com técnicos da EMATER e a participação na 

Festa do Mel, realizada no assentamento Acauã, na mesma região68.   

Ao lado dos agricultores durante este dia pudemos visitar uma oficina de 

carpinteiros locais que produziam caixas de apiário, demais peças do interior destas 

caixas e também a casa do mel69. Na oficina que fabricava além dos apiários,  móveis 

em madeira, os agricultores contabilizavam o custo do material de trabalho, 

surpreendendo-se com o preço das caixas, melgueiras e o total em dinheiro necessário 

para iniciar as atividades apícolas. Comentavam entre si que roupas e outros 

equipamentos de trabalho haviam sido comprados com verba originada de título de 

                                                 
67 Bancos e Ministérios financiam as atividades da agricultura familiar como a apicultura (Banco do 
Nordeste do Brasil - BNB - Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - através do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF) mas, além do financiamento, é 
necessário o acompanhamento técnico e a capacitação das famílias para produção e comercialização que 
levam estas instituições a firmarem parcerias com empresas públicas e privadas. Entre elas, as entidades 
da sociedade civil. As maiores dificuldades encontram-se na pós-colheita do mel, que inclui transporte, 
processamento, comercialização e distribuição. Articular com poucos recursos ou quase nenhum, todas 
estas etapas não é simples para os agricultores no interior do Nordeste. Os projetos sociais das entidades 
focam na resolução destes aspectos. 
68

 Há quatro anos o Assentamento Acauã abriga a Festa do Mel na região. 

69 A Casa do Mel foi construída com o apoio da SENAES/ASA e custou R$ 38.000,00 incluindo a 
compra do terreno e as máquinas para processamento do mel da região.  
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fundo perdido, expressão que designa a ausência de pagamento, reembolso ou 

contrapartida por parte da comunidade que recebe o investimento do projeto. 

É assim investida (a fundo perdido), por ser considerada incentivo à produção e 

uma forma de desenvolver alguma atividade econômica que firme a permanência do 

agricultor na região, evitando a migração para cidades de médio e grande portes. Esse 

dinheiro investido destina-se a gerar alternativa de trabalho ligado à agricultura, à renda 

e ao aquecimento da economia local. Se os projetos possuem essa finalidade, a prática 

revela elementos econômicos, sociais e valorativos da sua execução. Consegue-se 

mobilizar vários agricultores, envolvê-los na proposta de trabalho que inclui  

capacitação para aprender o uso do equipamento e do manejo da produção, realizar 

intercâmbios entre experiências similares dentro do próprio estado, que servem para 

acompanhar na prática, as etapas da produção e a vida das abelhas, provando a 

viabilidade econômica da atividade e os benefícios que geram alimentos para as famílias 

e a comunidade local.  

No entanto, a comercialização do mel produzida por pequenos agricultores é de 

difícil escoamento. Os sujeitos presentes nessa formação relatavam, nos percursos de 

carro ou nas caminhadas pelas propriedades rurais, as dificuldades que envolviam a 

venda do mel: desvalorização local do produto, ausência de entreposto de vendas e 

inspeção sanitária, além de critérios para selo e identificação técnica. Apesar disso, 

constatamos que a média de permanência na prática produtiva entre os mais antigos era 

de dez anos e entre os mais novos, quatro. Se a prática econômica não trazia o dinheiro 

esperado, questionamos por que insistiam nela. Na roda de conversa informal que 

fizemos, as respostas convergiam para pontos comuns: pelo trabalho, para fortalecer a 

associação, pelos encontros que discutiam política, agricultura, pelas festas em dias 

como aquele, e ainda, pelo conhecimento que passavam a obter.  

Logo constatamos que o dinheiro não era apontado como valor absoluto, único 

por si mesmo no relato descrito nas conversas. Mas para além dele, representava o 

trabalho embutido na mercadoria. O trabalho de outros membros. Não trabalhadores 

quaisquer, enquanto categoria intelectual ou classe social, mas aqueles que passaram a 

conhecer – como os artesãos da oficina de apiários - que moravam em municípios 

próximos aos seus, e tanto quanto eles investiram trabalho, tempo e esperança na 

continuidade do projeto em torno do mel. Se o dinheiro a fundo perdido não exige 

contrapartida financeira imediata, requer outras formas de contrapartida. Estabelece a 

consciência dos valores que se agregam a este investimento financeiro e que, além do 
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dinheiro, da economia estimulada, precisa significar trabalho coletivo, divisão de 

tarefas, responsabilidade conjunta pela produção e manutenção das ideias iniciais do 

projeto. A associação de valores ao dinheiro acompanha o desejo de mudança das 

relações econômicas e sociais. Se essas eram as causas da participação daqueles 

agricultores que se sentiam mobilizados a participar e continuar voluntariamente no 

projeto, havia outros que com o passar do tempo, desistiam.   

Os motivos do abandono da prática econômica variavam caso a caso. Pudemos 

registrar depoimentos que apontavam desde causas pessoais (depressão, separação do 

cônjuge, doença que exige diminuição de esforço físico), a familiares (filhos que se 

casam e deixando a casa dos pais, diminuem o número daqueles que trabalham na roça, 

no apiário, na lavoura), até dificuldades na comercialização (produção estocada que 

significa ausência de vendas no comércio local). A dificuldade, no entanto, de maior 

relevância entre eles, continuava sendo a comercialização. No entanto, não era a 

primeira ou única causa apontada. Todas as demais, embora existam em alguns casos 

relatados, poderiam ser contornadas: doenças impeditivas de trabalho manual e saída 

dos filhos de casa, poderiam ser compensadas pela contratação de mão-de-obra 

eventual, por exemplo. E a existência da casa do mel que haviam conseguido 

implementar e do entreposto de vendas que desejavam conseguir, eram as primeiras 

alternativas para o enfrentamento das dificuldades de comercialização.   

O que constatamos na experiência dos agricultores é que a ES é um movimento 

que se insere no contexto do trabalho. Da reconquista deste e de uma economia fundada 

na cooperação e na solidariedade. Entre os princípios da ES destacam-se na prática dos 

apicultores da Paraíba a responsabilidade, a pluralidade e a solidariedade. Quando os 

agricultores assumem a atividade apícola, a fazem não porque seja rentável, - os 

percentuais da tabela 4 sobre renda confirmam - além da dificuldade em vender o 

produto. No entanto, o que assumiam era a responsabiblidade de potencializar os 

recursos naturais da região em que residiam, onde a abelha nativa cumpre papel 

essencial na polinização da lavoura e no equilíbrio ambiental. Ao permitirem a livre 

associação de agricultores que entram e saem, permanecem ou abandonam a atividade, 

ao compartilharem dinheiro, conhecimento e produção sustentável, mantêm a 

pluralidade das ações. E finalmente, ao continuarem a atividade econômica com as 

dificuldades de comercialização que possuem, em uma região de múltiplas carências 

como o sertão, sobrepõem a solidariedade à competitividade e ao individualismo.    
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 A experiência em apicultura na Paraíba pode sugerir que propor mudanças nas 

políticas públicas não é o suficiente para a ES. A desistência de membros do 

empreendimento, por causa das dificuldades em vender, circunstância intríseca ao 

capitalismo onde empresas maiores e melhores vendem mais que empreendedores 

menores, sugere que é necessário propor mudanças na forma de pensar a economia: da 

concentração de capital e exclusão ao atendimento das necessidades de todos.   

Considerar esta mudança é deixar que a prática econômica seja perpassada por 

valores como a valorização da vida e da felicidade contrapostos ao consumo ilimitado 

de bens; a centralidade do trabalho ao invés da centralidade do capital; a solidariedade e 

a cooperação como meios de convivência ao invés da competição e do individualismo. 

A solidariedade que adjetiva essa economia significa afirmar a ligação e a interconexão 

que existe entre as pessoas. É assumir que se forma uma comunidade de destino comum 

capaz de responder pela cooperação aos problemas sociais, ambientais e econômicos de 

forma mais eficaz que o individualismo e a competição. Desta forma, a prática dos 

agricultores do alto sertão paraibano  parece insistir em uma inclusão econômica com 

vivência ética e promoção de valores mais que o reforço em um sistema econômico 

centrado no capital e na exploração.  

A finalidade é a autoajuda, a reciprocidade, a solidariedade, centrais ao 

desenvolvimento. A solidariedade enquanto valor sobre o qual sugerem a re-fundação 

da sociedade. Assim as práticas em ES são valores e significados que se colocam como 

superiores à economia dominante, em que o desenvolvimento econômico é o meio para 

o desenvolvimento social e humano. O econômico ou o dinheiro nas práticas analisadas, 

ao contrário, não são fins em si mesmo. A finalidade potencialmente vivida pelos 

agricultores é do desenvolvimento humano, onde técnica e economia são meios 

controlados pelos EES e associados a outras formas de saber e conhecimento.  

 

3.2  Valores e Dinheiro na prática da entidade  

 

 

A caritas em Caruaru/PE, no conjunto das caritas analisadas é a que melhor 

representa a relação entre valores e dinheiro na execução das ações sociais que 

analisamos e na forma de acompanhamento que promove aos grupos e associações de 

ES. Por ser unidade gestora da Associação do Semiárido (ASA) no agreste 

pernambucano, possui maior infraestrutura que as demais caritas não executoras de 
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projetos do governo federal, além de deter diversidade de projetos com recursos. O 

financiamento da construção das cisternas, através do Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS), permite-lhe a contratação de técnicos de campo, agente administrativo, 

veículos, equipamentos de escritório, aluguel de sede, além dos cursos de formação para 

gerenciamento da água, formação de pedreiros, intercâmbio entre agricultores, partes 

formativas do programa de construção das cisternas.  

Somadas a esse conjunto de ações se desenvolvem outras nas mesmas 

comunidades beneficiadas pela construção das cisternas ou em comunidades rurais 

próximas como: construção de biodigestor, organização da rede de apicultores,70 

incentivo às atividades de artesanato local71 realizados por mulheres, como formas 

complementares à renda familiar. Esta caritas, de forma particular, articula e apoia o 

Centro de Serviço à Vida (CSV)72, organização sem fins lucrativos ligada ao 

Movimento dos Focolares que teve seu início em 2001 na cidade de Caruaru-PE, e 

atende a famílias pobres de duas comunidades periféricas da cidade: Vila Bonança e 

Vila Teimosa no bairro Alto Santa Rosa. No CSV há a concentração e desenvolvimento 

de algumas ações e projetos, como a Escola Viver que atende em média 100 crianças, 

reuniões de informação, conscientização das relações pessoais e evangelização, projetos 

culturais e artísticos. Neste espaço, de maneira específica, há uma explícita relação dos 

valores com o dinheiro, a vida, a arte, a educação. O CSV não pertence à caritas mas, 

através da relação de proximidade entre a agente responsável e os voluntários do CSV, 

há troca de experiência, apoio e comunicação de ambos os lados. 

Além disto, esta caritas participa de conselhos pastorais, municipais, regionais 

ligados à segurança alimentar, à educação e ao desenvolvimento dos territórios. 

Segundo os sujeitos dos EES acompanhados por ela, a diferença entre a entidade caritas 

e as demais ONG´s, está na escuta das demandas populares - «eles podem até chegar 

                                                 
70 A rede de apicultores estava em fase embrionária até o momento da pesquisa de campo e possuía nas 
cidades pernambucanas de Tacaimbó e Ubirajuba esforços relevantes. A Casa do mel e a associação do 
mel na região organizavam respectivamente quatro grupos dos quais participavam 20 pessoas.  
71 Associação de mulheres artesãs na cidadade de Gravatá. Grupo que produz coletivamente artesanato 
local.  
72 O Centro de Serviço à Vida (CSV) é uma organização não-governamental ligada ao Movimento dos 
Focolares. Movimento Religioso e Instituto de Vida Religiosa de origem italiana. No CSV funcionam 
uma escola para crianças e programas de assistência social ligados à família. As pessoas que trabalham 
são voluntárias, em sua maioria. Os recursos são captados em ONG´s na Europa, grupos de doadores ou 
programas sociais do governo federal. Em Pernambuco, registramos o funcionamento de duas destas 
escolas ligadas ao Movimento dos Focolares, uma na Mariápolis Santa Maria em Igarassu-PE e outra em 
Caruaru-PE, além de uma Associação de formação profissional de jovens e atendimento a crianças, na 
Ilha de Santa Terezinha em Recife-PE, e um projeto de beneficiamento de polpa de frutas e artesanato 
local, em uma comunidade quilombola no estado de Alagoas. Sobre o CSV pode-se consultar o site 
www.csv.org.br. Sobre o Movimento dos focolares pode-se ver www.focolare.org.br .   
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com uma proposta pronta, mas perguntam se a gente quer; se a gente não quiser, eles 

mudam» -, na parceria com as pastorais sociais (negritude, carcerária, juventude, 

criança), na seriedade das ações, pela experiência em metodologias populares que 

começam com as CEB´s e o MEB; na regularidade dos encontros e capacitações - «a 

gente sabe onde encontrar eles, e eles sabem onde encontrar a gente» -, além da 

espiritualidade própria da Caritas que procura evangelizar «não pelas palavras, mas 

pelas ações, pela solidariedade com os oprimidos73».  

Em 2011, na cidade de Palmares-PE74, houve grande aumento de chuvas que 

provocaram inundação de casas ribeirinhas, provocando a opinião pública, governo do 

estado e igrejas a tratarem do problema das enchentes nesta região. Nesse período, a 

caritas Caruaru-PE compôs os comitês de organização e auxílio nas emergências, além 

de coordenar campanhas de arrecadação de donativos para os desabrigados. O foco 

nesta atuação não estava apenas no atendimento à emergência, mas na pressão sobre o 

poder público para atender as necessidades dos moradores e na observação cuidadosa do 

cumprimento das promessas, após o período mais crítico das enchentes. 

Em conversa com a agente caritas75 sobre o conjunto das ações que desenvolvia, 

destacamos que os rendimentos das famílias envolvidas nos projetos sociais eram 

baixos. A maior parte eram pessoas incluídas nos programas sociais do governo e, 

portanto, de alguma forma, o trabalho desenvolvido coletivamente era uma forma de 

adquirir renda e sair dos benefícios sociais. A renda adquirida no entanto, era baixa 

conforme as tabelas 4 e 8 apresentadas anteriormente. Perguntamos como era possível 

comprovar indicadores de qualidade ou aumento de qualidade de vida pessoal e familiar 

com inclusão econômica tão baixa? Os sujeitos dos EES continuavam pobres.  

A agente caritas possuía consciência desta insuficiência do dinheiro na vida dos 

participantes dos empreendimentos, e procurava desta forma ampliar os espaços de 

comercialização e qualificação profissional e de venda dos produtos comercializados. 

Com relação aos agricultores, conseguiu junto ao pároco de sua igreja, utilizar o espaço 

dos fundos desta para organização de uma feira agroecológica aos sábados e poder 

                                                 
73

 As frases destacadas neste parágrafo fazem parte das entrevistas realizadas em maio de 2011 com um 
grupo de mulheres artesãs de economia solidária no município de Gravatá/PE.  
74 Município da Zona da Mata Norte em Pernambuco, a 121 km da capital Recife onde as enchentes são 
periódicas e fazem transbordar o Rio Una que invade as ruas da cidade, desabrigando não apenas 
populações ribeirinhas, mas bairros de toda cidade. Pontes, hospitais, casas, comércio local são todos 
inundados pela água. As cidades circunvizinhas também são atingidas pelas enchentes.    
75

 Irmã Blandina Spescha de nacionalidade suíça, da congregação das Irmãs da caridade de Santa Cruz. 
Chegou ao Brasil em 1971 e faleceu no ano da defesa desta tese, 2013.  
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divulgá-la entre os frequentadores das missas. A experiência começou e conseguiu se 

tornar um espaço de compra-venda e relações pessoais entre consumidores e 

fornecedores, com venda de cem por cento dos produtos. No entanto, por causa das 

obras da prefeitura nos fundos do prédio, que visavam a construção de uma praça, não 

foi possível continuar com a feira agroecológica dos agricultores naquele local.  

Com relação ao artesanato das mulheres, destacou que os produtos que faziam 

eram difíceis de vender, referindo-se à associação de mulheres de Gravatá-PE. Por outro 

lado, não se pode negar que o dinheiro arrecadado é próprio. Resultado de esforço e 

investimentos pessoais, comunitários, que se não geram a autonomia financeira 

desejada, trazem o aprendizado desta possibilidade como garantia, segundo relata: «elas 

dizem que não precisam pedir tudo ao marido; que é pelo menos o dinheiro do trabalho 

delas. É o que elas dizem76». A maior dificuldade é vender aquilo que produzem. Os 

produtos que fabricam artesanalmente, são feitos a partir de material reciclável, um tipo 

de artesanato caseiro, sem sofisticação ou acabamento impecável. Diante dos produtos 

em oferta no mercado, de lojas e artesãos profissionais, a atividade produtiva destas 

mulheres perde valor econômico. 

Símbolo de exceção é o produto boneca solidária. Uma boneca de pano 

confeccionada pelas componentes do EES de Gravatá/PE, de tamanho pequeno, que 

simboliza os valores de solidariedade e partilha igualitária que marcam sua forma de 

produzir. Cada uma das mulheres inseridas no processo faz uma parte da boneca, de 

maneira que finalizado, este produto possui o tempo, a criatividade, o investimento, e 

uma parte do trabalho de cada uma. A boneca vendeu bastante por seu simbolismo, 

sobretudo entre os que visitaram essa comunidade e levaram para seus lugares de 

origem a boneca solidária. Outros pedidos surgiram depois dessa experiência de venda, 

que demonstra a relação dos valores com a mercadoria, permeada à relação de compra e 

venda.  

Enquanto trazia esses relatos para nossa conversa, a entrevistada destacou 

daquilo que lembra sua história: esteve sempre ligada aos trabalhadores e que esta 

experiência lhe deixou a convicção de que todos são iguais. Possuem a mesma 

dignidade, quer tenham dinheiro, quer não. E orgulhava-se em dizer que atendia a todos 

igualmente, com a mesma disponibilidade. Essas lembranças, preenchidas de aspectos 

valorativos em sua prática social reencontram na entrevista concedida por um dos 

                                                 
76

 Entrevista realizada em março de 2011, na sede da caritas Caruaru/PE.  
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membros do colegiado gestor do regional NE 2, há mais de dez anos agente da Caritas, 

articuladora do estado da Paraíba, o mesmo significado para o dinheiro e para os 

valores:    

Pra mim, trabalhar na Caritas não é uma questão técnica apenas; é 
essa dimensão da fé, a motivação. Acho que a gente tá mais do que 
viver, ganhar dinheiro e comer nessa vida. Então assim, a Caritas 
possibilita essa vivência, eu acho. O jeito que a gente entende a fé, a 
espiritualidade, muito mais do que uma prática religiosa de ir à missa. 
Mas é de convivência, de respeito ao outro, de valorização da vida 
sobretudo; e aí nessa valorização da vida, de estar junto aos mais 
excluídos. Então assim, pra mim, isso tem a ver não só com o trabalho 
social mas com a concepção de fé que você tem, de vida, de 
espiritualidade. Esse elemento de espiritualidade da Caritas pra mim é 
motivador; me anima, me dá força e vontade pra que eu continue a 
fazer o que eu faço, seja na caritas ou até fora dela. É essa coisa, 
assim, da presença, né? Assim, a Caritas tá fazendo o que faz, afirmar 
que Deus tá em todo canto, mas principalmente junto aos mais 
pequenos. Então assim, ali a caritas está. Então, assim, é mais do que 
posição política, mais que dinheiro; é isso que orienta a vida da gente, 
as escolhas77.   

  
 

Assim, a resposta ao nosso questionamento, como era possível comprovar 

aumento ou qualidade de vida pessoal e familiar com indicadores econômicos tão 

baixos, a agente caritas pela narrativa das entrevistas acima, ressalta a aquisição dos 

valores no cotidiano dos EES: o valor do trabalho para o agricultor, da associação, do 

aprendizado, das alternativas que criavam para os problemas de comercialização, 

enquanto ganhos não materiais somados à aquisição da renda, ainda que de baixo valor. 

Eram os indicadores de qualidade de vida. A palavra Caritas de que fala a agente, 

traduzida do latim, significa literalmente Caridade, que deve passar de uma relação 

vertical com a transcendência para relações de solidariedade com os empobrecidos. 

Doar tempo, gratuidade e dinheiro está na imagem clássica da ajuda ao outro. A 

caridade é explicada pela teologia cristã como uma das três virtudes teologais (Fé, 

Esperança, Caridade) que funda todas as virtudes humanas. Ao dizer que “é essa 

dimensão da Fé, a motivação”, a agente recoloca no âmbito das virtudes sua ação. A 

caritas refere-se diretamente a Deus e é por ela que o homem participa da natureza 

divina, segundo Santo Agostinho. A exemplo da trindade, a caridade é origem, motivo e 

objeto.  

                                                 
77

 Entrevista realizada em Junho de 2011.  
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Segundo a tradição teológica cristã, a Caritas anima o agir moral e sua prática 

faz com que se reconheçam os cristãos e os tornem merecedores da salvação eterna. Ela 

tem assim, duas dimensões que não se separam: uma que faz referência ao 

transcendente, a Deus, de onde emana toda a virtude, e outra que faz referência ao 

humano e a prática livre do bem. Ambas as dimensões estão presentes na prática 

caritativa, tanto na relação vertical (Homem-Deus), como na relação horizontal 

(Homem-Homem) e devem ser marcadas pela gratuidade. Ela é dada em forma de graça 

por Deus ao Homem e de graça, deve se transformar em bem ao próximo.   

A especificidade religiosa nas duas dimensões, com o transcendente e na 

solidariedade ao outro é recuperada tanto na entrevista da agente caritas de Caruaru/PE, 

como na da agente caritas da Paraíba, e permite confirmar a inferência entre valores e 

dinheiro demonstrada ao longo do relato das ações sociais de acompanhamento aos 

EES. O dinheiro entendido a partir de Simmel possui dois sentidos: substância e 

finalidade, como esclarecido no capítulo I deste estudo. Cada vez que o dinheiro se 

reveste do sentido último das coisas, ele ocupa um lugar identificado aos valores. 

 No sentido em que compreendem - agentes caritas e EES - as práticas 

econômicas que realizam procuram, através da solidariedade e da significação que lhes 

dão, balizar o lugar de cada um, do dinheiro e dos valores. O lugar de atuação dos 

valores éticos e religiosos deve ser o conteúdo das ações, sua finalidade, enquanto o 

lugar do dinheiro é reservado a ser meio e instrumento que perpassa a ação. A caritas 

Caruaru/PE desempenha o papel de ator coletivo disposto a acolher, acompanhar o 

humilde e ainda falar institucionalmente em seu nome ou com ele, quando rediscute 

junto ao Estado, regulador das políticas públicas, questões, a priori, de competência 

estatal e dos poderes públicos, como no caso relatado das enchentes em Palmares/PE.    

 Ao ocupar este espaço de articulação e debate, não se pode negar o 

reconhecimento público do Estado, as ações sociais desenvolvidas pela Caritas e por 

outras ONG´s, por exemplo, na vida das cidades, nas questões sociais e nos fóruns 

sociais e associações. Basta acompanhar o aumento dos programas sociais 

governamentais e a multiplicidades de atores coletivos envolvidos (governos, 

prefeituras, ONG´s, universidades) em suas execuções. O crescimento da pobreza e da 

precariedade no conjunto da população e mais fortemente entre os que vivem em 

situações de miséria gera nova parceria entre Estado e as entidades da sociedade civil. O 

Estado, incapaz de gerenciar sozinho, problemas sociais ligados à pobreza firma 

parceria com diferentes entidades. Entre elas, está a Rede Caritas, que por esta demanda 
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específica, além do reconhecimento de sua participação na esfera pública é chamada a 

participar dela. 

As análises institucionais da religião a partir de Perineau (1994), Ion et Peroni 

(1997), Vincent (1997) privilegiam como possibilidade de compreensão do 

engajamento de indivíduos com motivações religiosas nas ações sociais, a perspectiva 

institucional: se os indivíduos têm em relação à religião um olhar conservador e 

acreditam que não é papel da Igreja estar presente em questões sociais, eles não se 

implicarão em ações sociais. De forma contrária, se entendem que fazem parte de suas 

vidas com a Igreja, o envolvimento social, estarão dispostos a participar. A inclusão de 

valores éticos e religiosos na explicação das motivações da ação dos sujeitos, como as 

agentes em questão, leva a perceber para além da teoria mencionada, a complexidade da 

ação social, e destacar valores que dizem respeito à fé, ao dom, à gratuidade, específicos 

à esfera valorativa da Rede como estruturantes da relação homem-Deus e homem-

homem. 

Desta forma, a herança teológica cristã como inspiração e referência da entidade, 

é por si, fator que a diferencia de outras entidades no âmbito da sociedade civil 

organizada, diferenças também apontadas pelos entrevistados dos EES, como se pode 

acompanhar ao longo deste capítulo. E é no aprofundamento desta especificidade, até 

então pouco estudada, que ganhou relevância a relação dinheiro e valor nas práticas 

econômicas solidárias. O que está presente nos laços que ligam o agente à religião 

também se encontra nos laços que o ligam às práticas solidárias. Quer dizer, a dimensão 

dos valores éticos, religiosos presentes na relação do indivíduo com o religioso é 

recuperável nas ações de acompanhamento em ES, conforme descrições das ações da 

Rede, no caso espefícico de Caruaru/PE, e naquelas sobre o perfil dos EES no NE 2 

visto nos tópicos anteriores. 

A especificidade valorativa do religioso e da reciprocidade está presente nas 

ações sociais dos EES e na Rede, pela dimensão teológica que define o dinheiro, o 

material. O sentido de Caritas, doação em dois sentidos - vertical e horizontal -

verdadeiro apenas se expresso no laço social, é recuperado na análise da solidariedade 

autogestionária, central para compreender a não exclusividade do dinheiro nas ações dos  

EES. Os valores e o dinheiro nas práticas solidárias se explicam em relação, e o 

acompanhamento da Rede Caritas aos EES possui papel central nesta compreensão. O 

dinheiro possui ligação intrínseca com a maneira pela qual a sociedade moderna se 

constituiu.  E pensar sua circulação e os conteúdos que lhe são atribuídos é analisar a 
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substância e a funcionalidade que possuem à luz de Simmel. Através do uso do 

dinheiro, é possível estabelecer trocas na sociedade, despersonalizar relações, socializar 

a liberação dos laços sociais.  

Weber (1991), por exemplo, vê o mercado sob essas duas formas: troca e 

competição. A troca, ação social orientada para os parceiros e os concorrentes. A 

competição, ação social orientada para vendedores e clientes na disputa pelo preço. O 

que se destaca nesta conceituação é a dimensão do interesse, da disputa e poder presente 

no mercado. A troca representa a permuta de bens e equilíbrio entre as partes. O 

mercado, interesses opostos em competição. Embora o mercado seja interação social, 

ela é efêmera para Weber, porque extingue pela troca a relação estabelecida onde 

participam poucas pessoas: apenas aqueles envolvidos pela relação mercantil (produtor-

cliente). 

As práticas econômicas de agricultores, artesãs e catadores que analisamos 

associam outros conteúdos à circulação do dinheiro na sociedade de mercado atual. Ao 

invés de proporcionar a liberação dos vínculos sociais, aproxima. Ao invés de se 

autogerir pela competição na busca do dinheiro necessário e não suficiente, solidariza.  

Simmel explica que as formas sociais preestabelecidas permitem que os indivíduos 

interajam e as muitas formas de socialização existentes (pelo dinheiro e pela religião) 

concorram entre si. O mercado e a religião, enquanto formas de socialização, disputam a 

socialização de valores. O dinheiro se adapta às relações sociais complexas e satisfaz, 

no presente, as necessidades dos indivíduos. A religião aponta para desejos e aspirações 

que fazem referência à teleologia. Formas de sociabilidade distintas que revelam 

ambiguidades da sociedade atual e das práticas econômicas que apresentamos nesta 

análise.  

O mercado virou uma espécie de religião intramundana que mantém o equilíbrio 

social. Para isto, pode exigir sacrifícios de seus fiéis: crises de mercados, de bancos, 

especulação, geração de miséria e esgotamento de matérias-primas. Não se trata de 

oferecer normas e conteúdo para a práxis à sociedade, mas analisá-la contextual e 

historicamente. Com a intenção de revelar as circunstâncias das ações sociais da Rede 

Caritas junto aos EES, é que passamos a história dessa entidade no Nordeste e sua 

relação com a ES, através de linhas prioritárias de ação.    
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III – REDE CARITAS E EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA___________________________________________________________ 

 

 

 

A Caritas surge em 1897 na Alemanha, por iniciativa do Padre Lorenz 

Werthmann, que diante da situação de miséria a qual passavam muitas pessoas no país, 

decide organizar as diferentes associações e formas de caridade em uma única 

organização. O nome dado a essa organização foi Federação de Caritas para a 

Alemanha Católica. Em 1916, através da aprovação da Conferência Episcopal Alemã 

foi reconhecida como ação caritativa organizada e expressão da prática social da Igreja. 

Posteriormente Suíça (1901), Áustria (1903) e Estados Unidos (1918) reproduziram o 

mesmo modelo de ação caritativa. Surgiu então a intenção de se unir estas diferentes 

Caritas em uma Federação Internacional que mobilizasse melhor e com mais eficácia, 

os recursos de ajuda humanitária captados na comunidade cristã e pudesse se articular 

com os recursos estatais. Também França, Bélgica, Itália, Holanda, Checoslováquia, 

Hungria e Rússia criaram na época, suas Caritas nacionais. 

Com a aprovação do Papa Bento XV, em 1921 para a constituição de uma 

Federação Internacional das Caritas do mundo inteiro, surge em 1924 a Caritas 

Internationalis, que aproveitou a realização do Congresso Eucarístico Mundial em 

Amsterdam no mesmo ano para realizar sua primeira Conferência Internacional. Desta, 

saíram alguns objetivos e estratégias para toda a Igreja: divulgar o trabalho da Caritas e 

reagrupar as ações caritativas das dioceses ao seu redor, assistir imigrantes e emigrantes, 

demarcar a diferença de seu trabalho quanto às ações e a natureza das outras 

organizações não confessionais, além de criar um Fundo Internacional da Organização 

para prestar assistência imediata, em caso de emergência78.  

Em 1955, realizou-se, no Rio de Janeiro o Congresso Eucarístico Internacional 

que contou com a presença do Secretário geral da Rede Caritas, Carlos Bayer, que 

decidiu estender sua viagem e visitar todos os países da América Latina, incentivando 

bispos a criarem a Federação Caritas no continente latino americano, que existia até 

então apenas na Colômbia. Em 1956 Dom Helder Câmara, então Secretário Geral da 

                                                 
78

 Sobre a história da Caritas Internacional e da Caritas Brasileira, recomendamos a leitura da dissertação 
de mestrado: ANDRADE, Edinaldo Costa de. Uma travessia aprendente: trajetórias e desafios que 
marcam a transformação do trabalho político-pedagógico da Caritas Brasileira em uma pedagogia da 
participação popular. USP, Faculdade de Educação, São Paulo 2010.  
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CNBB e o maior entusiasta entre os bispos, com a criação da Caritas encabeça sua 

organização. Atualmente no Brasil, a Caritas Brasileira é um organismo da CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), ligada ao setor Pastoral Social, que se 

constitui em sociedade civil sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1956, por Dom 

Helder Câmara e tem por objetivo, além da propagação da fé, a solidariedade com as 

pessoas em situações de exclusão. Na América Latina e no Caribe, a Caritas está 

presente em 22 países, coordenada pelo Secretariado Latino Americano e Caribenho de 

Caritas79 - SELACC.         

 Apesar de sua grandeza numérica, a rede de solidariedade organizada pela Rede 

Caritas privilegia as chamadas ações de proximidade. São relações personalizadas que 

se efetivam no acompanhamento direto, às pessoas em situação de exclusão. No 

Nordeste, ela atua em cidades em situação de seca e fome extremas, articulam projetos 

no semiárido (ASA) pela construção de cem mil cisternas, cuja meta é um milhão, além 

de destinar recursos da CF a projetos sociais em todo o território nacional, financiar 

ações de movimentos sociais e capacitações80.    

A atuação da entidade é no âmbito da sociedade civil e possui um projeto 

político-institucional definido: desenvolver ações de acompanhamento e associação com 

os excluídos e aliar-se a grupos e comissões que se reconheçam na luta contra a 

pobreza. Se através destes projetos, ganha forma a ação da caridade contemporânea 

promovida pelo catolicismo, institucionalmente, a Rede participa como membro em 

comissões de ética e desenvolvimento social, incluindo na expressão da caridade a 

dimensão política.  

As ações ligadas aos ESS surgiram em 1999, por ocasião do I congresso e XII 

Assembleia Nacional da Rede Caritas. Na ocasião, lançou-se um programa de Políticas 

Públicas que tratava do seu envolvimento com a agenda de políticas públicas. Este 

programa surgiu a partir das experiências realizadas nos Projetos Alternativos 

Comunitários (PAC) e das campanhas de ajuda ao combate à seca na região do 

semiárido. É da reflexão sobre o desenvolvimento destes projetos que se elaboram 

                                                 
79 Atualmente a Caritas Brasil conta com mais de 160 entidades-membros, com secretariado nacional em 
Brasília e dez secretariados regionais: norte II (PA/AP); Maranhão, Piauí, Ceará; Nordeste II 
(PE/PB/AL/RN); Nordeste III (BA/SE); Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  
80 Para consultar as ações de financiamento e projetos desenvolvidos pela Rede Caritas, consultar o site 
www.caritasbrasileira.org. 
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projetos de apoio a ES, cuja ideia é ser alternativa ao modelo econômico capitalista, 

baseado no desenvolvimento sustentável81. 

 

1. Caritas NE 2 

 

 

A presença da Caritas no NE 2 (PB, PE, AL, RN) remonta à década de 1960, 

através da atuação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), mais 

especificamente, pelas ações sociais desenvolvidas por Dom Helder Câmara. Na época 

existiam dois Regionais da Caritas no NE 2:  um em Natal que teve início em 1967/68 e 

perdurou até a década de 198082 e outro em Recife, onde se encontra a atual sede do 

secretariado regional da Rede e da CNBB. As ações organizadas no estado do RN 

possuíam parcerias importantes: OXFAM, USAID, LBA83 e estavam voltadas para o 

Programa Aliança para o Progresso84 com ênfase na educação popular. Além de 

articular as dioceses do próprio estado, o regional de Natal também articulava as 

dioceses da Paraíba. Estas colaboravam com a manutenção do regional através de taxas 

administrativas, que se somavam às verbas das entidades mencionadas (OXFAM, 

USAID, LBA), além das parcerias com os governos estadual e municipal. 

                                                 
81

 Para conhecer a Rede Caritas e sua relação com a Economia Solidária ler a Tese de Doutorado em 
Sociologia: SOUZA, André Ricardo. Igreja, Política e Economia Solidária: dilemas entre a caridade, a 
autogestão e a teocracia. Tese, USP, Programa de pós-graduação em Sociologia, 2006.  
82 Mesmo tendo existido até a década de 1980, apenas em 1997 é que a documentação de baixa da 
entidade  em Natal foi encaminhada à Receita Federal.  
83 OXFAM é uma confederação internacional, que reúne 17 organizações, trabalha em rede e possui o 
objetivo de combater a pobreza e a injustiça no mundo. A USAID é órgão independente do governo dos 
Estados Unidos, mas que concentra programas de assistência social, econômica e humanitária em vários 
países. Surge em 1961, por decreto de John Kennedy. A sede permanece em Washington, mas possui 
escritórios espalhados em 100 países. A LBA (Legião Brasileira de Assistência) foi criada em 1942, com 
a finalidade de oferecer assistência social às famílias dos soldados enviados para a guerra durante a 
Segunda Guerra Mundial. Em seguida, dedicou-se à assistência às famílias em situação de pobreza, sendo 
extinta em 1995, após denúncias de desvio de verbas na gestão de Rosane Collor. Sobre estas entidades 
pode-se visitar os sites oficiais: www.oxfam.org, www.usaid.gov, www.planalto.gov.br (decreto que cria 
a LBA). 
84Programa criado, em 1961, por Jonh Kennedy, que oficialmente pretendia uma aliança entre os EUA e 
os países da América Latina. O programa tratava do desenvolvimento econômico da região, mas na 
prática constitui-se como ataque ao comunismo que ganhava forma e raízes no continente, sobretudo após 
a Revolução Cubana em 1959. O Brasil, e particularmente, o Nordeste, foram os destinatários de grande 
parte dos investimentos do programa americano. Sobre este assunto pode-se ler: PEREIRA, Henrique 
Alonso de A.R. Os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso no Nordeste Brasileiro. Anais SBPC, 
Florianópolis, 2008. LACERDA, Gustavo Biscaia de (2004). Panamericanismos entre a segurança e o  
desenvolvimento: a operação  panamericana e a aliança para o progresso. Dissertação de Mestrado. 
UFPR.; RIBEIRO, Ricardo Alaggio A teoria da modernização, a aliança para o progresso e as relações 
Brasil - Estados Unidos. Perspectivas, São Paulo, 30: 151-175, 2006.  
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Cursos, orientações sobre o trabalho no campo, programas educativos em rádios 

e formação de parteiras eram algumas das ações desenvolvidas sob uma metodologia 

que incluía a distribuição de alimentos em troca de trabalho. Esta metodologia PAT 

(alimento por trabalho) fazia parte do Programa Mundial de Alimentação das Nações 

Unidas e foi responsável pela construção de açudes, clubes de mães e centros sociais, 

em muitas cidades nordestinas. As emergências naturais, especialmente os períodos de 

seca no Nordeste, despertaram ações pontuais nas dioceses do NE 2, que depois do 

encerramento das atividades desses dois regionais (PE e RN), procuraram desenvolver 

ações melhor articuladas e de maior permanência. 

A seca que dura de 1979 a 1983 (cinco anos de estiagem prolongada) provoca a 

intervenção da CNBB, que a partir de um seminário realizado no Ceará, traça 

estratégias de enfrentamento ao problema com o apoio financeiro da cooperação 

internacional85. Estes planos se efetivaram pelo incentivo e apoio aos Programas 

Alternativos Comunitários (PAC´s), na ocasião coordenados no Nordeste pela Caritas 

Brasileira86. Em 1990 foi possível organizar o primeiro encontro em João Pessoa com a 

presença de participantes das Caritas e setores sociais de sete dioceses do NE 2: João 

Pessoa, Natal-RN, Maceió, Caicó-RN, Patos-PB, Pesqueira-PE e Garanhuns-PE.  

Os participantes naquele momento eram bem poucos, apenas quinze pessoas 

representando essas dioceses, sob a coordenação da Caritas Nacional que procurava 

incentivar a formação/criação de um Secretariado Regional da Rede Caritas no NE 2. 

Apenas em 1994, no segundo encontro interdiocesano, é que este projeto se concretiza 

pela indicação do nome do primeiro secretário do escritório Regional, resultado da 

articulação de alguns participantes das caritas diocesanas, que escolhem Ângelo 

Zanré87, italiano, ex-padre, militante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para assumir 

esta função. Seu nome foi referendado pelo presidente da CNBB regional NE 288, desde 

que a sede fosse implantada em Recife89, local que também sediava a CNBB regional. 

                                                 
85

 Fazem parte da cooperação internacional, entidades envolvidas com a assistência social e a ajuda 
humanitária de diversos países que cooperam entre si em projetos ligados ao desenvolvimento social 
integral.    
86

 As Caritas de João Pessoa e Natal, o DDAS (Departamento Diocesano de Ação Social) e o SEAPAC 
(Serviço de apoio aos projetos comunitários) de Caicó-RN, e a Ação Social de Patos-RN, foram os 
primeiros a se envolveram com os PAC´s no regional NE 2.   
87

 Em novembro de 2013 por ocasião da Assembléia da Rede no Regional em Pesqueira-PE, Ângelo 
Zanré foi escolhido novamente secretário regional da Cáritas.  
88

 Dom Marcelo Carvalheira. 
89 A sede da Rede em Recife-PE passou por três endereços provisórios (Espinheiro, Boa Vista e 
Madalena), até a sede atual (Boa Vista), fruto de um projeto iniciado em 1998 que buscou recurso 
financeiro no exterior, para aquisição de uma sede definitiva. A aquisição definitiva da sede foi em 2003. 
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Até hoje este fato e o processo que o gerou, provocam tensões e disputas no 

interior da Rede. As caritas e os setores de ação social diocesanos do estado do RN 

distanciaram sua articulação com o restante do regional por quase dez anos, o que 

acarretou no enfraquecimento das ações locais neste estado (as ações articuladas em 

torno das linhas de ação da Caritas, sobretudo da ES, iniciaram nos últimos três anos), 

desgaste das relações pessoais, perda de identidade e identificação com o trabalho da 

Caritas, que passou a ser vista por parte desta parcela significativa do regional, como 

centralizadora e excludente. 

Aos poucos, nos últimos quatro anos, pela renovação do colegiado gestor90 da 

Rede no Regional em Recife, renovação das pessoas91 que atualmente começam a 

recompor a Rede nas dioceses (Caicó, Mossoró, Natal), iniciativa e abertura de ambos 

os lados, o diálogo foi retomado entre o RN e os demais estados do NE 2, como 

também,  a articulação das ações em torno do Programa em Economia Solidária. 

Por mais de uma vez, nos encontros de formação da Rede e em conversas 

informais com lideranças do Secretariado Regional e integrantes das caritas do RN, o 

assunto em torno do rompimento com os integrantes de Natal e do RN vinha à tona. 

Ouvimos relatos sobre disputas pelo lugar de secretário da Rede, posto de coordenação 

e liderança no conjunto das ações no Nordeste, mágoas e ressentimentos que envolviam 

formas de falar e tratar as pessoas nos momentos de discordância e conflito, 

manipulações de eleições internas por padres que procuravam seus bispos para relatar 

insatisfações quanto à condução da entidade por leigos, e até suspeitas quanto ao bom 

uso da verba recebida do exterior. Neste último aspecto, o uso da verba, o que se 

                                                                                                                                               
As doações vieram da Caritas Alemã e da Misereor. Depois de uma reforma, foi realizada a mudança 
definitiva em 2004. Também cooperaram a Caritas Suiça e a Adveniat.  
90

 A coordenação colegiada regional é formada por três integrantes: Pe. Jandeilson Rodrigues de Alencar, 
Marcos Aurélio Bezerra e Luciene Ferreira da Silva. A gestão possui a forma de colegiado, mas o Padre 
Jandeilson Rodrigues é o secretário responsável pela Rede nesta subdivisão do Nordeste - NE2. Há, 
ainda, dois leigos articuladores responsáveis pela mobilização e articulação das ações nos estados da PB, 
AL, PE (não há articulador designado para o RN, esta função é cumulada pelos articuladores da PB), e 
coordenadores de projetos como o Projeto Raízes, Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional, Projeto 
de Emergências, além do Programa Infância, Adolescência e Juventude.   
91

 Até o período em que durou o trabalho de campo desta pesquisa, a configuração das caritas diocesanas 
no Rio Grande do Norte era a existência de duas pessoas (um padre e uma leiga) na caritas de Caicó, três 
leigas (uma dentre elas, funcionária da cúria diocesana) indicadas pelo bispo Dom Mariano Manzano na 
caritas de Mossoró, que começaram a participar dos encontros de formação da Rede, três outras pessoas 
(entre elas, um padre) na caritas de Natal. Evidentemente, as circunstâncias de identificação, de adesão, 
saída ou entrada de novos participantes acontecem com frequência nos grupos de ação social, o que pode 
modificar o número de pessoas nestas caritas até o final da pesquisa. Final de agosto de 2012, por 
exemplo, recebemos a informação de que aconteceria um encontro com lideranças pastorais, sobre a 
caritas pela primeira vez na cidade de Mossoró-RN, para apresentar a proposta de formação, prioridades 
e linhas de ação da Rede.            
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discutia era sobre os critérios que selecionavam os projetos para receber financiamento; 

porque se escolhe este ou aquele estado e coordenador, e não outro. 

É claro que todos aqueles que, em momentos de maior liberdade, pelos 

corredores ou espaços verdes dos locais de encontros, quase sempre à noite, quando a 

programação de trabalhos em grupos e plenárias terminava, nos falavam destas 

experiências, as contavam como uma espécie de «denúncia» ou «revanche» sobre 

aqueles que lideram o secretariado em Recife. E de forma óbvia, também pediam para 

não serem identificados, mesmo garantindo não ser inverdade ou mera vingança o fato 

de falar quase em segredo sobre essas disputas internas. Pudemos perceber pelas 

conversas formais com o coordenador do Programa em ES em Recife, e posteriormente, 

em uma entrevista com o assessor nacional deste programa em João Pessoa92, que muito 

do que fora mencionado nas conversas informais, havia de fato acontecido :  

manipulações de padres sobre eleições, disputas entre lideranças quanto às formas de 

condução e destinação dos recursos, desentendimentos interpessoais causadores de 

mágoas e afastamentos. 

Estas experiências de disputas internas são reencontradas na dinâmica de outros 

grupos sociais e entidades da sociedade civil. Não há registro de análise sobre grupos 

sociais que tenhamos lido, que prescinda da observação dos conflitos de poder e a 

Caritas, embora partilhe ideais, valores éticos e religiosos, não está excluída desses 

impasses internos. Estes conflitos revelam, na nossa análise, além de impasses 

esperados na dinâmica interna dos grupos sociais, disputas de magnitude maior no 

interior da Igreja entre padres e leigos, clérigos que mantêm o poder da palavra, da 

decisão e da gestão dos projetos, em confronto com leigos e religioso(a)s que agem no 

interior desses mesmos espaços e desejam fazer uso compartilhado da palavra, da 

decisão e do poder. Não apenas disputas pelo poder, mas, sobretudo, a forma pela qual 

este poder se exerce na gestão coletiva.  

 

 

 

 

 
                                                 
92

 Entrevista realizada em abril de 2011, por ocasião do Seminário Nordeste XXI.  
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2. ESCRITORIO REGIONAL E ECONOMIA SOLIDARIA  

 

Com a criação oficial do secretariado regional em Recife, há o início de um 

processo de articulação entre os estados e as dioceses, a partir, sobretudo, das ações que 

discutem o problema da seca em parceria com a CNBB e a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). Os eventos de maior visibilidade desse período, são os encontros sobre a seca e a 

região do semiárido, a ocupação da Sudene, a discussão sobre a transposição do Rio São 

Francisco, a definição das competências das entidades membros e do secretariado 

regional.   

Em 1995, continuam, através do primeiro secretário e de um conselho regional93, 

as atividades de articulação das caritas nas dioceses. Os limites desse trabalho estavam 

nas poucas pessoas liberadas para essa função, apenas uma no secretariado em Recife, e 

na sustentação financeira das entidades e do próprio escritório. Naquela época, 

consegue-se junto à cooperação internacional (Misereor, Caritas da Itália) apoio para 

Fundos estaduais de mini-projetos produtivos, que não possuem êxito e continuidade 

entre 1995 a 1997. De 1997 a 1998 são retomados e voltam-se para a geração de 

trabalho e renda com foco nas comunidades do interior nordestino e a resolução ao 

problema de abastecimento d´água. De 1998 a 2001, as atividades se fortalecem e 

consolidam o trabalho do regional: capacitações, experiências de imersão na realidade 

local para educadores populares, construção de cisternas de placas (PE, PB, AL), 

campanhas de solidariedade às vítimas da seca, mobilizações populares em torno de 

políticas públicas, projetos destinados à produção, captação de água, criação de animais 

e bancos de sementes94.  

  Entre 1998-2000, o foco das atividades e projetos era o Fundo de crédito 

Rotativo para Mini-projetos95, e entre 2001-2003 o desenvolvimento local sustentável. 

                                                 
93

 O primeiro secretário foi Angelo Zanré que, atualmente, é coordenador dos projetos em Economia 
Solidária, e ao que se chamou primeiro Conselho Regional correspondeu uma equipe formada por 
Ângela/CB Maceió, Auxiliadora/diocese de Pesqueira, Rosângela/CB Joao Pessoa, Anchieta/Ação Social 
de Patos, Adilson/CB Natal. Esta equipe posteriormente foi ampliada e recomposta por outros membros. 
No entanto, atuava em suas próprias dioceses. Em Recife, sede do secretariado, trabalhava apenas Angelo 
Zanré e Hauridete dos Santos. Ele para o trabalho de articulação e ela para a organização do escritório. 
94

 Nesse período, outras pessoas são contratadas para realização de projetos sociais como construção de 
cisternas (Maria Aparecida/AL e Edmilson/PE) financiado pelo CRS, atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de risco com apoio financeiro da Caritas Alemã, construção de casas em 
Palmares, cidade atingida pela enchente (Ana Célia e Francisco de Assis) financiado pelo CRS, Caritas 
Alemã, Fundo de Crédito (Rosanna Gasparotto).  
95

 Na prática, este fundo encontrou dificuldade de funcionamento quanto às taxas, à devolução, à estrutura 
operacional e ao acompanhamento técnico.  
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Em 2001, teve início a criação do regional, que até então era um escritório da Caritas 

Brasileira. Em Caruaru/PE acontece a assembleia que elege o primeiro secretário e 

conselho regional. Esta escolha não se deu de forma plenamente participativa com 

relação às bases diocesanas, mas envolveu certo consenso e indicação do articulador do 

setor de pastoral social da CNBB, Hamilton da Costa96.  

O secretário e o conselho eleitos assumem o mandato por quatro anos (2002-

2005) com o compromisso de dar continuidade aos projetos desenvolvidos, melhorar a 

articulação entre as entidades e insistir no diálogo com os bispos locais sobre a atuação 

das caritas. A relação da caritas com as práticas de ES no regional começa de forma 

mais sistemática com os Projetos Alternativos Comunitários (PAC´s) e a criação do 

escritório regional. Antes havia ações espalhadas pelo Nordeste que diziam respeito ao 

apoio às organizações comunitárias, à formação de mutirões de solidariedade para 

construção de casas, plantio coletivo, colheita, que não recebiam o nome de ES, mas já 

possuíam alguns de seus princípios como a solidariedade e a auto-organização.  

Se a origem da Rede está ligada ao socorro nas emergências, progressivamente o 

conjunto de suas práticas foi abarcando práticas de solidariedade de cunho libertador em 

diferentes campos: adolescência e juventude, geração de renda, catadores de material 

reciclável. Até a década de 1980, o Centro de Capacitação e Apoio a Projetos 

Alternativos (CECAPAS), com sede em Pesqueira-PE, ligada à CNBB e financiada pela 

Misereor foi a entidade de maior relevância no desenvolvimento destas ações. Em 

seguida, as dioceses e entidades membros97 passam a desempenhar esta função. Em 

1990, em João Pessoa, através da organização de um seminário regional, surgem 

desejos e discussões de ações conjuntas, regionais, que dessem soluções aos problemas 

comuns do NE 2. Com a instalação do escritório da Caritas Brasileira no regional, 

implementam-se projetos de cunho comunitário e fundos de crédito produtivos98 nos 

estados da PB, PE, AL, a exemplo do que já desenvolvia o Serviço de Apoio aos 

Projetos Alternativos Comunitários (SEAPAC) no RN.   

Estes projetos99 se voltavam ao associativismo comunitário, à produção familiar, 

à capacitação, à participação, ao crédito que no ano de 2000 foi reavaliado a nível 

                                                 
96

 Conferir CARITAS BRASILEIRA.Uma História escrita a muitas mãos: 10 anos de rearticulação da 
Caritas Brasileira no Regional NE 2. 2004, p.25.   
97

 Entidade-membro é o termo utilizado para designar as caritas das dioceses. Elas possuem autonomia 
jurídica e de ação, mas estão ligadas, enquanto membros, à Caritas Brasileira com sede em Brasília.  
98

 Triênio 1997-2000, financiado pela Misereor.  
99

 Os grupos procuravam através dos projetos, acesso a recursos. As demandas e objetivos vinham da 
comunidade para o projeto de fundos de crédito. O projeto não concedia financiamento a fundo perdido, 
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nacional e regional, como também da parte da entidade financiadora Misereor. Do lado 

da Caritas havia discordância quanto aos critérios de financiamento, e do lado da 

Misereor havia a crítica de que a Caritas não possuía o perfil adequado para a gerência 

de fundos de crédito. Ainda que a proposta de fundos de crédito nestes termos tivesse 

fim, ficaram os resultados das ações em torno da organização popular. Entre 2001-2004, 

há melhor estruturação dos projetos desenvolvidos pela Caritas que prioriza 

desenvolvimento local sustentável, convivência com o semiárido através de ações em 

torno do trabalho e da renda.  

A novidade da intervenção nessa época é voltar as ações sociais não apenas para 

os grupos locais, mas para a articulação dos municípios, e em 2004-2007, 

especificamente, para a organização em redes de articulação entre os diferentes 

segmentos (artesãos, agricultores, catadores), para a mobilização em torno de políticas 

públicas, e qualificar melhor a produção pelo beneficiamento, escala produtiva, 

consumo e distribuição. Estes segmentos - artesãos, agricultores, catadores de material 

reciclável - estão incluídos em programas sociais prioritários da Rede, como 

detalhamos. É dentro desses programas que se organizam ações e formas de 

acompanhamento aos EES. 

 

2.1 Início dos Programas Prioritários  

 

 A Caritas possui uma diretriz de ação que é a construção do desenvolvimento 

solidário sustentável100 na perspectiva de uma sociedade popular democrática que 

organiza e direciona os programas sociais prioritários da Rede. Dentre os programas 

institucionais que existem nacionalmente101, destacamos neste subtópico, o início 

daqueles que possuem maior visibilidade pública no regional NE 2, mobilizam um 

número significativo de pessoas e conseguem captar recursos para execução de projetos. 

Esses programas são o de Catadores de Material Reciclável e de Convivência com o 

Semiárido, que incluem prioritariamente catadores, agricultores e artesãs. Outros dois 

                                                                                                                                               
que quer dizer, sem retorno do dinheiro investido. O crédito concedido deveria obedecer a prazos, taxas, 
planejamento, monitoramento, viabilidade e retorno do crédito concedido. Estes critérios foram com 
muita dificuldade assimilados pelos grupos e organizações locais.  
100

 A definição de desenvolvimento solidário sustentável é considerada posteriormente ao analisar a ES 
nos EES.  
101

 Economia Popular Solidária, Centro de Formação em Economia Solidária, Brasil Local, Segurança 
Alimentar e Nutricional, Gestão de Riscos e Emergências, Catadores de Reciclável, Convivência com o 
Semiárido, Programa de Infância, Adolescência e Juventude.  
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programas existentes, crianças e adolescentes e gestão do risco e emergências, serão 

sucintamente situados. Sua inclusão, no entanto, é importante para dar visibilidade à 

população envolvida e acompanhada pela Rede. Posteriormente, ao analisar a prática 

dos EES, o cotidiano e a relação valores e dinheiro entre eles, retomamos a descrição e a 

análise dos programas de convivência com o semiárido e de catadores de material 

reciclável, na perspectiva dos princípios da ES.      

A ação social, junto aos catadores de material reciclável na Paraíba, começa em 

1997, com a decisão de desativação do lixão da cidade, pelo governo local. O desafio da 

entidade era organizar e garantir trabalho para os desalojados do lixão com dignidade. 

Nos anos seguintes os esforços da Rede concentraram-se na formação e animação para a 

formação de associações de trabalho de coleta e reciclagem do lixo, ajudando a criar em 

1999 a ASTRAMARE (Associação de Trabalhadores de Materiais Recicláveis) 

inicialmente contando com 120 sócios.  A partir de 2001, formam-se outras associações 

e cooperativas de catadores no estado da Paraíba, nas cidades de Campina Grande, 

Cajazeiras, Guarabira e Pombal, iniciando uma articulação estadual entre catadores com 

troca de experiências, intercâmbios, ações e reinvindicações conjuntas. As dificuldades 

que enfrentam estas associações, especificamente, estão relacionadas à ausência de 

experiência e trabalho associado, à gestão dos galpões, à diminuição da renda (menos de 

um salário mínimo) se comparada ao que arrecadavam nos lixões. 

Em Pernambuco, mais precisamente em Recife e Olinda, o trabalho de 

organização com os catadores de material reciclável começa em 2003, através do 

projeto piloto compartilhado com outras entidades de apoio: CESE (Coordenadoria 

Ecumênica de Serviços), Igreja Anglicana, Secretarias de Obras e Políticas Sociais. O 

projeto piloto previa a compra de carroças, equipamentos de proteção individual no 

trabalho, capital de giro e apoio às entidades parceiras. Mesmo com estes apoios 

materiais e externos há dificuldades que fazem parte da vida dos catadores de material 

reciclável - alcoolismo, drogas, descrença, analfabetismo, paternalismo, mendicância - 

que não torna simples a organização e o cotidiano do trabalho coletivo e associado, nos 

projetos em Recife/PE102. 

Em 2004 criou-se um programa regional de catadores de material reciclável no 

regional. Também em 2004 registram-se um conjunto de ações voltadas aos agricultores 

                                                 
102

 Atualmente, há três grupos de catadores acompanhados pela Rede, um no bairro do Coque (favela no 
Recife), outro em Campo Grande (bairro popular em Olinda), e uma associação em Olinda ARO 
(Associação de Recicladores de Olinda). 
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da região do semiárido no estado de Alagoas, pela execução de projeto piloto na cidade 

de Ouro Branco/AL103, que associou o acesso à água pela construção de cisternas à 

produção de artesanato local, cultivo de hortaliças, recuperação da vegetação nativa, 

além de ação articulada junto aos professores do campo, enfocando a valorização do 

semiárido. O projeto foi financiado pela entidade Manos Unidas ligada à igreja católica, 

que permitiu a ampliação e qualificação do projeto da Caritas nessa região.  

Posteriormente os parceiros financeiros se ampliaram (Catholic Relief Services, 

Caritas Alemã, Noruega, Suíça) apoiando comunidades situadas em cidades designadas 

como polígono da seca (Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, Ouro Branco, 

Canapi, Piranhas, Água Branca, Inhapi) e os projetos voltavam-se para a construção de 

cisternas com captação de água da chuva, produção de alimentos agroecológicos para 

consumo e venda de excedente, capacitações de formação social, política e técnica.   

Projeto de metodologia similar foi executado no agreste e no sertão de 

Pernambuco através do projeto piloto intitulado “Água Potável e Tratamento de Água”, 

financiado pelo Catholic Relief Services que tinha como objetivo desenvolver uma ação 

voltada para a melhoria da qualidade da água para consumo humano; aumentar a 

capacidade de armazenamento da água de chuva; capacitar pedreiros para o uso, 

administração e tratamento da água para beber e cozinhar, além de fortalecer as 

organizações comunitárias e sociais existentes para a intervenção nas políticas públicas 

junto a seis comunidades rurais104. A metodologia dos projetos ligados aos agricultores 

acompanhados pela Rede manteve a aproximação com este modelo de projeto piloto em 

todo o regional e em todos os estados, ampliando as ações para outras cidades à medida 

que se captavam recursos com a finalidade de gerar trabalho e renda no semiárido.     

O programa de apoio a crianças e adolescentes surge em 1990, pela parceria e 

apoio oferecidos aos meninos e meninas de rua e implementação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA. Em seguida, em 1999, a CB e CR NE 2, compõem uma rede 

que surge em Recife formada por quatro entidades. O programa destinado a crianças e 

adolescentes tinha a finalidade de fortalecer as entidades que atendiam a crianças e 

adolescentes em situação de risco social com idade entre 07 e 18 anos, a partir do 

intercâmbio de experiências, conhecimentos e projetos comuns, além de ocuparem 

conjuntamente espaços em fóruns e conselhos da sociedade civil que auxiliassem na 

                                                 
103

 Cidade com um dos menores índices de desenvolvimento humano do Nordeste e do Brasil.  
104

 CARITAS BRASILEIRA. Uma História escrita a muitas mãos: 10 anos de rearticulação da Caritas 
Brasileira Regional NE 2. 2004(?) p. 69.   
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implementação e acompanhamento de políticas públicas. Os estados de PE (cinco 

cidades) e PB (três cidades) financiados pela Caritas suíça em 2001, integraram as 

ações em um único projeto do regional que prevê ações socioeducativas, de atendimento 

e mobilização social envolvendo crianças e adolescentes. 

O programa de atendimento na área das emergências geradas por catástrofes 

naturais ou sociais existe, mas é um grande desafio para a Caritas, sobretudo a nível 

local e regional. O tamanho do impacto das tragédias não pode ser enfrentado por uma 

entidade isolada da sociedade civil. Esta não consegue chegar a tempo de atender aos 

problemas, nem com pessoas suficientes, ou nas ações esperadas àqueles atingidos por 

catástrofes naturais. O papel da Rede, embora mobilize a sociedade através de 

campanhas nas paróquias e dioceses é distribuir e enviar alimentos aos locais atingidos, 

é muito mais de participar dos conselhos e comissões que se formam para atender à 

situação de emergência, denunciar e acompanhar a realização das obras realizadas neste 

atendimento e atender de forma eficaz e no tempo esperado, as carências geradas por 

elas. A ação mais eficaz da Rede parece estar na área de articulação e sensibilização 

eclesial e mediação junto aos governos e instâncias governamentais. As últimas 

enchentes do Rio Una (2000 e 2010) que atravessam a cidade de Palmares-PE são 

exemplos de situações de emergência em que houve a atuação da Caritas junto aos 

desabrigados. A Rede distribuiu alimentos, colchões, cobertores e em seguida junto à 

prefeitura, ao Catholic Relief Services e outras entidades apoiadoras, construiu em 

parceria com as famílias e suas lideranças, 70 casas populares em áreas longe da área 

ribeirinha, que permitiu uma ação mais duradoura e evitou situações de emergências 

futuras para estas famílias.   

Assim, através da criação do escritório regional NE 2, as ações sociais, antes 

dispersas nos quatro estados, passaram a ser articuladas em linhas de ação e programas 

sociais. No conjunto dessas ações estão aquelas voltadas à convivência com o semiárido 

e mesmo que não pertença aos programas institucionais da Rede, não se pode deixar de 

destacar o programa social do governo federal - Programa Um Milhão de Cisternas - 

que funciona em parceria com entidades da sociedade civil na execução de ações 

estruturantes e fundamentais para a permanência e geração de trabalho e renda dos 

agricultores no sertão. A construção de cisternas, o incentivo à agroecologia, a 

preservação da vegetação e potencialidades nativas do semiárido são algumas das ações 

desenvolvidas pela Rede, como tratamos anteriormente, e que também se encontram em 

desenvolvimento atual no programa do governo federal. Pela importância econômica e 
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política desse programa no Nordeste e do envolvimento efetivo das caritas enquanto 

unidades gestoras com sua execução, descrevemos seu funcionamento no Nordeste.  

 

2.2 Programa Um Milhão de Cisternas  

 

 

O Programa Um milhão de cisternas (P1MC) tem o objetivo de melhorar a 

convivência com o semiárido105, não se trata mais de combater a seca. Trata-se de 

estimular a comunidade local para se organizar e conviver de forma sustentável com o 

ecossistema do semiárido. São beneficiários deste programa famílias pobres, com renda 

familiar de até meio salário mínimo por pessoa, incluídas no cadastro único do governo 

federal, cujo local de residência seja a zona rural e não possua acesso à rede pública de 

abastecimento de água. Mulheres chefes de família, crianças menores de seis anos ou 

frequentando a escola, idosos a partir dos 65 anos e portadores de necessidades 

especiais têm garantido o acesso prioritário. Surge em 2003, e além da verba pública, 

conta com doações da FEBRABAN (Federação de Bancos), de empresas e particulares 

que compartilham das metas sociais do programa, que iniciou fazendo parte do 

Programa Fome Zero do governo Lula. A cisterna possui uma tecnologia simples, de 

baixo custo (R$ 1.500,00), que se adapta facilmente à região, capta água das chuvas que 

escorre pelas calhas e armazena até 16 mil litros d´água, garantindo à família o consumo 

de água potável no período da estiagem, que dura de seis a oito meses.  

Em seguida ilustramos sua forma e construção:  

 

 

                                                 
105

 O semiárido ocupa uma área de nove estados, incluindo os estados do Nordeste, com uma população 
de 22 milhões de pessoas (dados do IBGE), coberto pela caatinga, possui variedade de paisagens, 
animais, espécies nativas e adaptadas, média pluviométrica de 200 mm a 800 mm e irregularidade das 
chuvas. As cisternas garantem o armazenamento seguro da água durante o período de precipitação e sua 
utilização durante o período da estiagem. É ainda a região mais pobre do país (58% dos pobres do país/ 
Ministério da Integração Social), 82 % dos municípios desta região tem IDH (Índice de desenvolvimento 
Humano) de 0,65, mais da metade da população (dez milhões) sobrevivem dos auxílios governamentais, 
em sua maioria mulheres. 67,4% das crianças e adolescentes são pobres, segundo dados do Unicef. 
Percentual semelhante (67%) não possui acesso a rede de abastecimento d´água, recolhendo em poços, 
rios, barragens, através de grandes caminhadas, a água para consumo humano (Dados disponíveis em 
www.asabrasil.org.br).  
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Ilustração 1- Construção da Cisterna                      Ilustração 2 - Cisterna  

 

Fonte: Autoria desconhecida.                                       Fonte: Autoria desconhecida.  

 

 

Para a construção da cisterna contratam-se pedreiros da região que são treinados 

dentro das ações do programa. Cabe à família beneficiada ajudar ao pedreiro como 

auxiliar, cavando buraco, peneirando terra, oferecendo hospedagem e alimentação 

durante o período de construção da cisterna, que dura em média três dias. É a chamada 

contrapartida pelos beneficiários. Em seguida, há uma capacitação de dois dias para as 

famílias que recebem as cisternas, ocasião em que se discute a gestão da água, higiene 

alimentar e temas correlatos. Os resultados imediatos aparecem no cotidiano: as 

mulheres e as crianças não precisam se deslocar por quilômetros em busca d´água, há 

diminuição da presença de verminoses, melhoria da higiene e alimentação. Associado a 

esta ação dentro do programa de convivência com o semiárido, existe também o P1+2106 

(Programa uma terra, duas águas). 

Este programa beneficia famílias com as mesmas características do P1MC 

(Programa Um milhão de cisternas), com um elemento de acréscimo; as famílias 

contempladas são aquelas que já possuem algum tipo de água em sua propriedade, 

a  «água de beber107». O acesso à segunda água (representação numérica 2 ) se dá pela 

construção de uma segunda cisterna108 (nos moldes de participação e contrapartida da 

primeira) com o objetivo de desenvolver a zona rural, garantir a soberania e a segurança 

                                                 
106

 Início em 2007. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 
107

 Expressão utilizada usualmente.  
108

 Os tipos de cisternas podem ser Cisterna-calçadão (capta 52 mil litros d´água), construída no terreno 
atrás das residências, nos chamados quintais das casas para facilitar a produção agrícola, Barragem 
subterrânea (vala forrada com lona plástica para plantio de arroz e alguns tipos de capim), Cisterna 
Tanque de pedra ou Caldeirão (buracos naturais construídos próximos a serras ou lajedos, formando uma 
pequena “barragem”, de uso comunitário - abastece 10 famílias - serve para consumo animal, plantações, 
uso doméstico, Bomba d´água popular (BAP) instalada em poços com profundidade de 40m a 80m, 
beneficia até dez famílias, destinada a consumo dos animais e plantações.  
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alimentar, gerar renda e emprego. As capacitações acontecem para construir com as 

famílias agricultoras, sobretudo a mulher chefe de família, o manejo da terra e da água, 

em hortas que sirvam para cultivo de alimentos que saciem antes de tudo sua família, e 

o excedente produzido, seja vendido nas feiras agroecológicas locais. Todo processo de 

aprendizado do(a) agricultor(a) é baseado nos princípios da agroecologia (não utilização 

de agrotóxicos, uso racional da água, preservação do meio ambiente) que acontece 

através de cursos técnicos na região, viagens de intercâmbio entre agricultores mais 

experientes nesta forma de produzir e aqueles que iniciam este aprendizado e 

organização nas feiras locais.  

Os intercâmbios são muito aguardados pelos(as) agricultore(a)s e acontecem 

entre municípios, estados, como momentos onde se trocam saberes de forma horizontal, 

dos agricultores entre si e destes com os técnicos da comunidade. Representam, além de 

conhecimento específico sobre produção agrícola, um lugar de ampliação das relações, 

os indivíduos passam a conhecer outras pessoas de cidades diferentes. Muitos realizam, 

pela primeira vez, suas primeiras  longas viagens e veem nas práticas alternativas de 

cultivo da terra e sobrevivência, situações semelhantes à sua realidade pessoal. A 

escolha das famílias beneficiadas é feita por um conselho ou comissão municipal 

formado por membros integrantes de igrejas, movimentos sociais, pastorais e sindicatos 

rurais, que, de acordo com as regras estabelecidas pelo programa, escolhem as 

famílias109.  

Nestes conselhos, como nas unidades gestoras que executam o projeto de 

construção das cisternas, não participam políticos da região nem se permite qualquer 

associação entre conselhos e partidos políticos. Isto acontece para que se evite uma 

política de favores bastante conhecida dos sertanejos, que veem água e carros pipas 

serem oferecidos em troca de votos. Como a ação não visa apenas a construção física de 

um reservatório d´água, mas a conscientização social, a emancipação das famílias, a 

participação cidadã, desvinculá-la do clientelismo é essencial para a conquista da 

autonomia pelas comunidades rurais do sertão. 

Em entrevista realizada com uma agente caritas de Pernambuco, unidade gestora 

deste programa na região, ao falar sobre o desejo dos políticos locais em apadrinhar as 

ações e os beneficiários, ela diz:   

                                                 
109

 A Controladoria Geral da União (CGU) é quem fiscaliza as condições estruturais das cisternas e recebe 
os relatórios de prestação de contas das entidades e governos estaduais e municipais. De acordo com os 
dados atualizados do MDS 499.211 cisternas foram construídas com apoio deste ministério. (Disponível 
em mds.gov.br). 
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Eles (os políticos) não têm interferência nenhuma nas famílias que vão 
receber as cisternas e ficam danados com isso. É a equipe que 
escolhe...E não pode escolher qualquer um, tem que seguir os critérios 
da ASA, do programa; eu não posso construir onde quero; tem uma 
mulher, a Maria da Paz, ela é danada comigo; ela quer porque quer 
que eu construa cisterna lá em Gravatá, mas eu disse pra ela que não 
posso; e ela não entende...; Insiste, insiste, insiste... Fica perguntando 
por que eu não construo lá.  

  

Este mesmo comportamento de independência em relação aos políticos 

municipais pudemos encontrar nas outras caritas. No município de Aparecida, interior 

paraibano, próximo à cidade de Patos/PB, um dos participantes do sindicato rural que 

fazia parte da equipe gestora do programa das cisternas naquela região, destacou: «o 

povo já tá acostumado com esta ação, já aprendeu que as cisternas é um direito deles. 

Que não importa se um político, um vereador quer vir aqui dizer que é dele. Eles sabem 

que não é. Quando os políticos querem os votos deles, prometem outras coisas; 

emprego, dinheiro, uma ajuda pra fazer alguma coisa». 

 De certa forma, se persistem sobre as demandas populares mais elementares, o 

aliciamento político da compra do voto, da presença nas carreatas e comícios, as ações 

continuadas das entidades de organização popular nas regiões mais pobres do país 

asseguram direitos universais como o acesso à água, que dificilmente chegariam sem 

padrinhos aos menos favorecidos. O aumento da independência em relação aos  favores, 

se não é absoluto e permanente, pelo menos é garantido no fundamental às famílias. 

Este programa, quando em execução, ocupa boa parte da agenda e do tempo dos agentes 

caritas. Capacitações com pedreiros e famílias, formação de conselhos municipais, 

visitas de campo, animação comunitária, reuniões periódicas de avaliação e 

sistematização acabam preenchendo todo o trabalho da equipe.  

Ao lado destas ações já previstas pelo programa, eles vão incluindo os valores 

específicos à sua identidade na condução da ação. Valores específicos ao universo 

religioso ao qual pertencem e que se manifestam em uma forma de fazer e de conduzir 

as ações junto à comunidade: cantos, orações, escuta dos problemas individuais, missas 

celebradas, insistência na honestidade e no bom uso das coisas são momentos que 

tipificam a forma em que se apresentam os valores. Destacando as diferenças percebidas 
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entre as entidades, especificamente, entre a entidade Caritas e a Sabiá110, ambas 

atuantes no estado de Pernambuco quanto aos valores que permeavam sua forma de 

agir, disse a mesma agente caritas do depoimento anterior:  

Hoje mesmo uma mulher teve aqui, a mulher do pedreiro que trabalha 
conosco, reclamando que o marido dela estava sem receber, que 
eles[Sabia] não pagaram e pronto. E ela foi quem disse que se fosse 
com a ‘senhora, Irmã, isso não acontecia’. Eles têm saudade de 
trabalhar pra gente. 

 
 

Em alguns momentos, a verba repassada pelo Governo Federal atrasa ou é 

temporariamente suspensa até que alguma formalidade (envio de prestação de contas, 

relatórios) se cumpra. Neste ínterim, as pessoas que trabalham na entidade ou para ela, 

ficam com seus pagamentos suspensos. Podemos constatar esse posicionamento nas 

declarações a seguir: 

Eles deixaram a gente na mão, e eu tive de pegar de meu dinheiro, de 
outras fontes, pra poder pagar as pessoas, o pedreiro, os que mais 
precisavam; não podia dizer simplesmente que a verba «acabou», ou 
«estava suspensa». Tinha que dar um jeito de pagar os salários deles. 
Depois quando a verba voltou eu coloquei de volta.   

 

Outras entidades apenas comunicam os atrasos nos repasses, não se sentindo 

pessoalmente comprometidas com a celeridade do pagamento, já que a fonte de 

financiamento é o governo e não eles, a entidade. Percebemos que a agente caritas à 

frente da caritas não consegue tornar impessoal a circunstância sem antes dar solução 

ao problema do dinheiro dos outros, que naquele momento assume como seu. 

Este mesmo valor da corresponsabilidade, da solidariedade nas dificuldades que 

envolvem o dinheiro, a justiça quanto ao seu recebimento, reencontramos em outras 

duas caritas (Campina Grande e Guarabira/PB). Na condução de projetos distintos, em 

Campina Grande o projeto social voltado para os catadores de material reciclável, e em 

Guarabira para a inclusão digital de adolescentes e jovens. Em diferentes momentos 

percebe-se a transparência quanto ao uso do dinheiro, sua origem, captação e destino 

aos beneficiários e os casos que tipificam uma relação distinta dos valores quanto ao 

uso da verba. A agente de Guarabira mostrou-se sempre preocupada em dividir com a 

                                                 
110

 O Centro Sabiá é uma organização não governamental com sede em Recife-PE, que possui a 
finalidade de promover a agricultura familiar dentro dos princípios da agroecologia. Interage com sujeitos 
envolvidos na agricultura familiar (crianças, jovens e adultos) com o interesse de gerar consciência 
ambiental e promoção do desenvolvimento rural sustentável. Sobre o Centro sabiá se pode consultar o site 
www.centrosabia.org.br.  
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comunidade local participante do projeto, a responsabilidade conjunta sobre o uso do 

dinheiro público. A equipe que coordenava com ela o projeto, formada por jovens 

principalmente, gerenciava tanto quanto a agente, o uso da verba, destacando o caráter 

de serviço que este meio - o dinheiro - deveria ter na comunidade. Ao lado das ações do 

projeto P1MC existe a construção de biodigestores em comunidades rurais beneficiadas 

pelas cisternas. Este projeto em particular, é executado com doações de estrangeiros 

motivados pela caritas diocesana de Caruaru/PE.  É um projeto de reciclagem orgânica 

pioneiro na região e que se amplia entre agricultores.    

 

2.2.1 Biodigestor  

 

O projeto para construção dos quatro primeiros biodigestores da diocese de 

Caruaru/PE, sob a direção da agente caritas responsável, começou em 2009, a partir de 

seu interesse na tecnologia de reciclagem de material orgânico para formação de biogás, 

um tipo de energia renovável. Estudando seu funcionamento e conversando pela internet 

com um amigo da suíça - Paulo Wasescha - ela conseguiu que financiasse o projeto de 

dois biodigestores com a orientação da equipe Diaconia111. Três biodigestores foram 

construídos na zona rural de Tacaimbó/PE, onde vimos seu funcionamento, o benefício 

ambiental que possibilita e o que gera em renda para as famílias112. O quarto biodigestor 

foi construído num sítio que pertence à diocese de Caruaru/PE e serve para reuniões e 

encontros pastorais. 

Acionando sua rede de relações pessoais na Suíça, a agente também conseguiu 

dois apoios importantes: da pastoral dos surdos de Zurique no envio de três 

colaboradores que permaneceram dois meses no Brasil ajudando a construir 

biodigestores, e pelo leilão de objetos pessoais do esportista suíço Carlo Janka, que 

reverteu todo o dinheiro arrecadado para o projeto da caritas Caruaru. Outros amigos 

                                                 
111

 Organização social sem fins lucrativos ligada à Confederação Evangélica do Brasil, de inspiração 
cristã que trabalha na promoção dos direitos e desenvolvimento de projetos sustentáveis. Congrega 
pessoas de confissão/orientação evangélica que fazem a correspondência entre o evangelho e o trabalho 
social. Diaconia é um termo encontrado nos evangelhos e significa serviço ao próximo. Nasceu no Rio de 
janeiro em 1967 e na década de 80 transferiu-se para Recife/PE, pela constatação de que no Nordeste, 
estavam os 40% mais pobres da população. Atua nos estados do CE, PE e RN. Pela construção de 
biodigestores, no sertão nordestino, a Diaconia recebeu o prêmio “Melhores Práticas Nacionais” da Caixa 
Econômica Federal.  
112 A geração de gás para uso da família representa uma economia de R$ 40,00 por mês, visto que o gás 
do biodigestor substitui o gás butano (gás de cozinha). Além desta vantagem possibilita também a 
preservação da vegetação, porque não há queima de madeira para produzir fogo e limpeza dos currais já 
que o biodigestor é alimentado com as fezes dos animais.  
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colaboradores enviaram as ajudas que conseguiram mobilizar permitindo a construção 

de doze biodigestores. O envio tão somente do dinheiro para este projeto nunca foi 

suficiente nesta relação entre beneficiários pernambucanos e doadores suíços. O 

incentivo, por parte da caritas local, foi para que viessem fazer a experiência do valor 

solidariedade e pela participação efetiva na construção do biodigestor, comprovar a 

prática do acompanhamento aos empobrecidos e as transformações que ocorriam quanto 

à qualidade de vida, a autoestima, a consciência política, a participação na comunidade 

local e a sobreposição dos valores na relação com as coisas, com o dinheiro. 

A forma de fazer da tecnologia social biodigestor é simples e barata. Trata-se de 

preparar a terra, cavar um buraco em dimensões específicas, fazer uma cisterna de 

tamanho médio (da mesma forma que são feitas as cisternas rurais) e colocá-la de 

cabeça para baixo, forma invertida para armazenar gás. O gás armazenado é conduzido 

por tubos até a cozinha e instalado no fogão. Normalmente, o biodigestor é construído 

próximo à casa e alimentado com o excremento do gado nos currais. Exige manutenção 

simples mas permanente, que são controles do nível do biogás, o nível de segurança do 

garrafão, retirar biomassa do fermentador, remexer diariamente a mistura da massa, 

entre outros cuidados técnicos realizados pela família da zona rural que se capacita 

durante alguns dias para o manejo da tecnologia.  

 

Ilustração 3 - Biodigestor                                         Ilustração 4 - Manejo Biodigestor  

 

Fonte: Autoria desconhecida.                                          Fonte: Autoria desconhecida.  
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Se há benefícios como contribuir com a qualidade do meio ambiente e economia 

no consumo do gás de cozinha, há também mais trabalho manual. Fazer o biodigestor 

funcionar demanda algum tempo e esforço diário/semanal, interferindo diretamente na 

comodidade individual. Se um valor do cotidiano contemporâneo é o uso mais flexível 

do tempo e a aquisição de maior comodidade, a construção desta tecnologia contraria o 

valor comodidade, colocando em seu lugar a preservação ambiental como atitude e o 

respeito à natureza como valor. Não se pode negar, inclusive, que aquilo que se 

economiza em termos monetários não é muito, e só faz sentido se o ganho é percebido 

para além do dinheiro. Se além do dinheiro, associam-se e mesmo se fazem sobrepor a 

ele outros valores. Não deixando que a ação seja motivada ou se encerre no dinheiro 

como fim.  

O papel da Caritas e do escritório regional, conforme visto até aqui, através dos 

programas sociais prioritários da Rede e daqueles que se somam a estes - P1MC e 

Biodigestor - é incentivar a participação dos grupos e pessoas que se identificam com a 

linha da ação social dos programas, a passar de uma cultura assistencialista em 

benefício do pobre, a associação em projetos de mudanças estruturais na forma de 

produzir, e que sejam acompanhados pela mudança de valores que permeam o 

cotidiano, tal como nas experiências do uso do biodigestor nas comunidades rurais.  

Essas linhas e programas de ação, no entanto, embora voltadas a grupos distintos 

- catadores, agricultores, crianças, emergências - possuem em comum uma mesma 

perspectica de desenvolvimento e de economia: ambas enraizadas na concepção, 

princípios e práticas da ES. O que entende a Rede por desenvolvimento, qual o debate 

atual em torno da ES e como se reencontram no cotidiano da entidade e dos EES os 

princípios da autogestão, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade nas ações 

voltadas aos catadores e aos agricultores, é o que passamos a tratar nos subtópicos 

seguintes.  

 

2.3 – DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO SUSTENTÁVEL  

 

 Com a consolidação da Rede pelo estabelecimento do escritório regional na 

década de 90, a rearticulação das ações em torno dos programas prioritários foram 

orientados de acordo com linhas ou diretrizes para a ação. Essas linhas ou diretrizes 

estão definidas em três tópicos: defesa e promoção dos direitos humanos, incidência em 
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políticas públicas e controle social, fomento do desenvolvimento solidário 

sustentável113. Dentre estes, o projeto trienal da Rede Caritas no NE 2, ano 2010-2013, 

destaca o desenvolvimento territorial solidário sustentável como linha prioritária114. Por 

desenvolvimento solidário sustentável, a Rede entende: 

 
Um processo endógeno de mobilização das forças sociais e das 
potencialidades econômicas locais com a finalidade de implementação 
de mudanças que proporcionem a elevação das condições de vida da 
população local, em harmonia com o meio ambiente e com a 
participação ativa e solidária da sociedade na autogestão do seu 
desenvolvimento. (CARITAS BRASILEIRA. Marco Referencial da 
Caritas Brasileira: políticas, prioridades e ações. Brasília, 2011, p. 14). 
 
 
 

Ao definir o desenvolvimento como processo endógeno, a ES aparece como 

escolha política e institucional. De acordo com essa linha de ação, organizam-se os 

programas sociais de catadores de material reciclável, de convivência com o semiárido e 

demais programas. Os sujeitos que participam dos programas voltados aos catadores de 

recicláveis e à convivência com o semiárido - catadores e agricultores - são 

acompanhados pelos agentes caritas nos locais onde produzem (galpões e sítios), nos 

fóruns de ES, conselhos da sociedade civil e nos encontros de formação da Rede. A 

Caritas privilegia as ações de proximidade. Relações personalizadas que se efetivam no 

acompanhamento direto, às pessoas em situação de exclusão. 

Este acompanhamento consiste em um conjunto de ações sociais (projetos para 

aquisição de galpões, material de trabalho, construção de cisternas, plantio de quintais 

agroecológicos e sementes nativas, organização de feiras orgânicas, encontro de 

formação técnica e política) que incidem localmente, como alternativas de trabalho, 

renda, cidadania e qualidade de vida. Estas ações sociais enquanto projetos sociais, são 

as formas nas quais encontramos o sentido e os valores que os agentes conferem à 

relação dinheiro-valor. É necessário, portanto, antes de continuarmos a análise sobre a 

ação social da Caritas, definir o conceito de ação social do qual partimos.  

Explicar um fenômeno social é explicar a causa que lhe dá origem; esta causa 

pode ser única ou múltipla, mais ou menos complexa, dependendo dos fundamentos 

sólidos sobre os quais repousa. Quer trate-se de um fenômeno macroscópico ou 

                                                 
113

 Conferir documento interno: CARITAS. Marco Referencial da Caritas Brasileira: políticas, prioridades 
e ações. Brasília, 2011, p. 05.  
114

 Conferir Ações em Redes de Economia popular Solidária, Agroecologia e Desenvolvimento Territorial 
Solidário e Sustentável. Projeto trienal 2010-2103. Recife, outubro 2009, p. 15.  
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microscópico, explicar é clarificar proposições que são afirmações, sobre os motivos 

que levaram o agente, consciente ou não, a produzir o fenômeno analisado.  A tradição 

da sociologia que estuda a ação social a partir destes princípios é conhecida como 

sociologia da ação. Weber foi quem melhor entre os sociólogos, definiu as categorias 

que envolvem as análises sobre a ação social: sentido, valores, relação social. Para ele, a 

sociologia deve ser conduzida metodologicamente de maneira individualista (tal qual a 

economia); considerando o indivíduo, sua atividade e seu contexto como uma unidade. 

Weber possui como principio de método ao explicar a sociologia das religiões, 

por exemplo, que as causas das crenças religiosas dos agentes sociais reside no sentido 

que eles conferem às suas ações. As razões dos agentes podem ser as causas das crenças 

e das ações sociais. Mas esta ação, nem sempre é resultado de motivações racionais. 

Elas podem ser resultados da tradição, dos afetos. É desta forma que Weber em 

Economia e Sociedade categoriza as ações em tradicionais ou afetivas, depois de tê-las 

categorizado em racionais com relação a fins e aos valores. Este paradigma 

metodológico e heurístico baseado na compreensão, está em oposição direta ao 

paradigma positivista, derivado sobretudo da interpretação das Regras do Método 

Sociológico de Durkheim, na qual o social deve ser explicado pelo social; rejeitando de 

antemão, qualquer possibilidade de que as causas de um fenômeno social estejam na 

subjetividade do indivíduo.  

Desta forma, concluímos que o individualismo é próprio das sociedades 

modernas, nas quais figuram como um de seus símbolos, o dinheiro e sua circulação, 

como explica Simmel. É apenas nestas sociedades que o indivíduo é considerado de 

forma autônoma e como objeto de análise sociológica. Mas o valor que se atribui ao 

indivíduo, modifica de acordo com o tipo de sociedade; isto não quer dizer, no entanto, 

que não interessam as razões e as crenças dos indivíduos enquanto causas das ações 

sociais. Mas que o grau de individualismo é variável. Nos EES, sobretudo daqueles 

marcados por dinâmicas comunitárias ainda fortes – espaços rurais, grupos de gênero ou 

étnicos – os níveis de individualismo são menores ou menos densos se comparados a 

dinâmicas urbanas. A abordagem da ação social que tratamos considera o indivíduo, 

suas crenças, sentidos, valores como causas das ações sociais, na qual o individualismo 

metodológico é uma racionalidade entre outras, que não reduz todas as explicações à 

relação custo-benefício. Assim, recuperamos de Weber a relação do sentido na ação 

social e na relação social, percebendo de forma intencional os sentidos e os valores 
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atribuídos ao dinheiro e sua circulação, segundo o modelo forma e conteúdo 

simmeliano; proposta que perseguimos deste o inicio deste estudo.  

Tomamos ainda a categoria de ação social da Rede Caritas da maneira como 

contextualizou Sheliga (2010), ao analisar as práticas assistenciais de evangélicos 

brasileiros. Segundo a antropóloga a ação social no campo da assistência, 

 

[...] remete a um campo semântico no qual as ideias de movimento e 
mudança são fundamentais e supõe que não só quem promove a ação, 
mas também aquele para quem a ação foi dirigida, é ator e sujeito 
desta ação. A opção pelo termo ação social indica, portanto, a adesão 
a um projeto que, por princípio, rejeita a assistência e a caridade, por 
considerá-las inadequadas: ao invés de primar pela autonomia do 
sujeito, transformando-o em protagonista da ação, elas perpetuariam 
uma relação de tutela. A ação social, pelo contrário, por orientar-se 
por princípios de uma gestão racional e eficiente dos recursos 
humanos e financeiros, teria mais condições de emancipar os sujeitos 
envolvidos em uma relação de assistência - seja o beneficiário final 
em relação à organização que lhe presta algum tipo de auxílio, seja a 
própria organização social que promove a assistência em relação às 
agências de cooperação e financiamento. (SHELIGA, 2010, p.83).  
  

  

Assim delimitamos a problemática desta pesquisa à relação entre valores e 

dinheiro nas ações sociais de acompanhamento da Rede aos EES, cuja finalidade não é 

recuperar a história da assistência social no âmbito do catolicismo115, ou da ES na 

Rede116, mas estabelecer um recorte histórico e temporal que inicia pela organização 

dos segmentos de catadores de material reciclável e de agricultores da agricultra 

familiar no NE 2, analisando a relação das práticas econômicas solidárias com os 

valores da Rede, a partir dos sujeitos envolvidos: agentes caritas e empreendimentos. 

Que sentidos conferem aos conteúdos que circulam em suas ações e relações sociais. 

Antes de discutir as práticas econômicas dos EES, os conteúdos e as formas de 

sociabilidade que estabelecem, situamos brevemente o debate atual sobre ES, a 

percepção e a crítica de seus principais autores.      

   

                                                 
115

 Sobre o tema, pode-se ler: LANDIM, Leilah. A invenção das ONG´s: do serviço invisível à profissão 
impossível. Tese de doutorado antropologia social, UFRJ, 1993.  
116

 Sobre o tema: BERTUCCI, Ademar de Andrade e SILVA, Roberto Marinho da (Orgs.). 20 Anos de 
Economia Popular Solidária: trajetória da Caritas Brasileira dos PAC´s à EPS. Caritas Brasileira, Brasília, 
2003. CARITAS BRASILEIRA. Economia Popular Solidária. Caderno 2. Caritas Brasileira, Outubro 
2001.    
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2.4 Empreendimentos Solidários  

 

Empreendimentos em Economia Solidária são coletivos supra familiares, como 

associações, cooperativas e grupos produtivos em que os trabalhadores ou sócios geram 

coletivamente suas atividades, processos e resultados. São grupos permanentes com 

atividades econômicas produtivas definidas, que têm existência real, independente da 

existência legal nas áreas de produção, prestação de serviços, crédito e consumo 

solidários117. Estes empreendimentos surgem sob a perspectiva dos princípios da ES, 

que sugerem um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado à satisfação 

racional das necessidades de cada um. Alguns destes princípios, como solidariedade, 

sustentabilidade, inclusão social e emancipação são colocados como esperança de 

transformação da sociedade de mercado atual e experiências de novas formas de 

sociabilidade (SINGER, 2002).  

 Paul Singer define a ES nestes termos:  

 

A economia solidária, mais que um modo de produção, é um modo de 
vida. O espírito da economia solidária é cooperar, viver melhor juntos. 
Ela nos obriga a ver as pessoas sob outro olhar. Todos pensam juntos. 
Todos decidem juntos. Os ganhos não são só materiais, são também 
não materiais. É empoderar as pessoas pela dissolução do poder nelas, 
em todos e em todas. Por isso, a educação é essencial para o avanço da 
economia solidária. Empoderar não é ter mais poder individual, mas 
reinventar o poder, conquistar mais autonomia, ser mais, como dizia 
Paulo Freire. (In GADOTTI 2009, p.14). 

 
 
 Percebemos que a proposta da ES, e portanto, dos EES que fazem parte dela não 

é apenas minimizar a exclusão social provocada pelo sistema capitalista, ou ser mera 

alternativa de trabalho, mas propor uma forma de viver e produzir, baseada na equidade. 

Mudar os princípios pessoais ligados ao individualismo, competição, exploração para 

assumir outros valores em torno da solidariedade, democracia, cooperação e justiça é 

uma das mudanças que devem acompanhar o comportamento dos indivíduos nesses 

empreendimentos. O interesse utilitário confrontado a interesses não utilitários. 

As formações e capacitações promovidas pela Rede Caritas procuram re-educar 

os indivíduos destes EES a passar de um jeito de ser e de produzir de uma maneira 

capitalista, para outra não competitiva e autogestionária, acreditando, inclusive, que não 

                                                 
117

 Anotações sobre Economia Solidária. Cartilha/ Faculdade FAFIRE, Recife, 2011.  
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apenas as capacitações formam, mas sobretudo a experiência dos EES formam esta 

outra mentalidade. Uma das prioridades da Rede para o quadriênio de 2008/2011 foi o 

fortalecimento destas iniciativas locais e territoriais de Desenvolvimento Solidário e 

Sustentável(DSS), destacando a construção de um outro modelo de sociedade justa, 

plural, solidária. Inclusive fazendo com que todas as ações da Rede sejam atravessadas 

por este tema e, estrategicamente, construídas ao redor dele. 

O local remete à relação do homem/mulher com a natureza, no espaço em que se 

desenvolve. O socorro nas emergências, a formação e a capacitação, os projetos sociais 

executados junto a grupos e comunidades são integrados pelas ideias de mística e 

caridade libertadora. Estas ideias partem do protagonismo dos excluídos, da 

participação ativa das pessoas em diferentes situações, dirimindo a separação entre 

sujeito e objeto da ação social (CARITAS BRASILEIRA, 2011).  

Os princípios de solidariedade, dignidade, sustentabilidade são critérios para o 

desenvolvimento que se deseja e perpassam, tanto o discurso e valores da Rede Caritas 

quanto o discurso e as práticas dos EES. A emancipação do trabalho pela Caritas se dá 

na perspectiva da ES como decisão institucional e diretriz de ação, modificando padrões 

de consumo, de produção, de relação com a natureza. 

A realidade comum que confronta os EES e a ES é o desemprego e/ou a 

precarização do trabalho que estimula o crescimento de atividades produtivas 

associadas. Entidades como a Rede Caritas articulam força política e social junto ao 

Movimento de ES para que esta reação não se constitua apenas como alternativa à 

ausência do emprego, mas como política pública e estratégia de inserção social e 

desenvolvimento local sustentável. Organizar-se, de forma democrática e autogerida, 

onde os trabalhadores associados dominam os meios de produção e decidem 

coletivamente sobre os resultados do trabalho é o que se denomina, de forma geral, de 

ES.  

 Enquanto programa de enfrentamento ao desemprego, a ES surge em 1990, a 

partir de prefeituras petistas que apoiam e estimulam as cooperativas populares. 

Participam, também, deste processo universidades, sindicatos e a Caritas Brasileira. Em 

2003, com o governo federal nas mãos do Partido dos Trabalhadores, cria-se a SENAES 

(Secretaria Nacional de Economia Solidária) dentro do Ministério do Trabalho e do 
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Emprego (MTE) que apoia, através de programas nacionais, iniciativas em ES em todo 

o país, além de difundir os princípios destas experiências118.  

 Uma das características dos EES é de se constituir em oposição ao capitalismo, 

sobretudo quanto à alienação do trabalho e à mais-valia, o que recoloca o socialismo e 

sua possibilidade de existência em debate. O trabalho associado em cooperativas e sua 

capacidade de superar o capitalismo encontra origem no socialismo utópico (Fourier, 

Owen, Proudhon) que acredita ser possível que o cooperativismo, à medida que se 

expande, supere o capitalismo e estabeleça o socialismo (BUBER 1971). A crítica que é 

feita pelos socialistas científicos incide sobre a incapacidade deste modelo,  por si só,  

superar o capital sem a tomada do poder do Estado e de apaziguar o confronto entre a 

luta de classes (MÉSZÁROS, 2002). Também em Rosa Luxemburgo (1970), o modelo 

de cooperativas sofre críticas, em função da força de seu funcionamento interno não ser 

capaz de combater as determinações externas impostas pela hegemonia do sistema 

capitalista (NOVAES, 2010). Em geral, os autores mais citados em ES partem deste 

debate clássico, posicionando-se contra ou a favor de utópicos e científicos, 

acrescentando elementos de visão pessoal aos limites e avanços desta forma de 

Economia. 

 

2.5 Economia Solidária: perspectiva e crítica  

 

 

 Singer (2002a) é claramente defensor da ES como superação do capitalismo, 

alinhado ao pensamento dos socialistas utópicos, e que vê nos EES lugares de 

resistência ao capitalismo e ao mesmo tempo de sua superação. Os elementos que 

embasam esta defesa é a posse dos meios de produção pelos associados, a autogestão, e 

o princípio : «um sócio, um voto». Além disto, o autor associa a autogestão à eficiência, 

produtiva e dos produtos, já que a decisão e o controle da cadeia produtiva está nas 

mãos dos trabalhadores (SINGER 2002b). Estes elementos não apenas caracterizam o 

                                                 
118

 Sobre o início da ES no Brasil e sua relação com a Igreja e outros atores coletivos ler: DACOREGIO, 
Elisete Gesser dela Giustina. Economia Popular Solidária e Igreja Católica: a experiência dos mini-
projetos alternativos (MPAS) em Chapecó/SC período de 1989 a 2005. Revista Brasileira de História das 
Religiões. Maringá (PR) v III, n.9, jan/2011 disponível em www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html; 
SOUZA, André Ricardo. Universidade, Igreja e Cooperativismo: a formação de empreendimentos 
comunitários.In.: VEIETEZ, Candido Giraldez e RI, Neusa Maria dal (org). Revista ORG e DEMO, 
Marília, Unesp, n.4, 2003, p. 23-30 disponível em http://www2.marilia.unesp.br     



134 
 

modelo de ES, como sua generalização e aprofundamento, seriam capazes de fundar um 

novo modelo de sociedade119. 

A crítica feita a Singer é quanto à forma que concebe a superação das classes 

sociais que funda as sociedades atuais. Para ele, é possível coexistirem os dois modelos 

de produção e a expansão gradativa do modo de produção da ES, superaria o modo de 

produção capitalista. Singer subestima o capitalismo negligenciando o fato deste 

orientar enquanto modo de produção dominante, outras formas de economia que 

coexistem com ele (CASTRO, 2009). Além disto, não percebe o fenômeno de 

acumulação flexível gerado enquanto os EES não estão inseridos em cadeias produtivas 

da ES e do perigo da ausência de direitos trabalhistas que desamparam o associado e 

barateiam a produção (LIMA, 2007).  Singer valoriza os aspectos positivos das 

experiências em ES, as relações igualitárias estabelecidas entre os trabalhadores 

associados, mas não os relacionam à hegemonia do capitalismo, deixando de ver a 

possível funcionalidade que estes grupos podem ter para o capitalismo.  

Já para Laville e França-Filho(2004), a ES faz parte de uma economia plural, 

onde o capitalismo é o modelo hegemônico mas coexiste com outras formas de 

economia. Esta visão fundamentada em Polanyi destaca a esfera doméstica, a 

reciprocidade, a redistribuição e o mercado como espaços de circuitos econômicos, nem 

todas elas marcadas pelas trocas monetárias. O que existe é a sobreposição da 

importância do mercado sobre as outras esferas e formas de relações. Neste sentido, a 

ES é complementar ao capitalismo, não é a única alternativa de trabalho, mas coexiste 

com outras formas de trabalho, podendo rearticular economias mercantil, não mercantil 

e não monetárias.      

A crítica feita aos autores é quanto à perspectiva da ES ser associada a uma 

Economia Popular e se apresentar, sobretudo, como alternativa e superação da pobreza. 

Enquanto para Singer,  a autogestão socialista representa a posse dos meios de produção 

e a unificação das lutas dos trabalhadores, para Laville e França-Filho,  o que se destaca 

é a incapacidade do Estado e do mercado no Brasil regularem o conjunto da vida social. 

Portanto, a ES pode ser a saída à situação de pobreza. Neles, não se vê com clareza a 

superação do capitalismo, como em Singer.  

                                                 
119

 As críticas e perspectivas da ES tomadas neste subtópico tem por referência artigos de formação em 
ES organizados pelo Centro de Formação em Economia Solidária – CFES. Pode-se consultar WIRTH, 
Ioli; FRAGA, Lais; NOVAES, Henrique. Educação, trabalho e autogestão: limites e possibilidades da ES. 
(s/d) em www.cirandas.net/cfes-nacional/textonovaes; e AJAMBUJA, Lucas Rodrigues. Os valores da 
Economia Solidária. Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 11, n.21, jan/jun 2009, p. 282-317. 
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Corragio (2007) e Kraychete (2007), por sua vez, não entendem a ES como 

rearticuladora de esferas (estado, mercado e sociedade), como em Laville e França-

Filho, mas como prioridade política assumida pelo Estado. Diferente igualmente de 

Singer; eles não ignoram que o sistema capitalista subjuga a economia popular e 

reconhecem que ela, por si só, não inverte esta situação (CORRAGIO, 2007). A 

preocupação dos autores está na compreensão da lógica de funcionamento da ES, suas 

possibilidades e o quanto políticas públicas podem estimular seu desenvolvimento, ao 

invés de se colocarem questões normativas sobre como ela deve ser. 

Percebem que estas experiências de trabalho associado precisam de apoio, de 

capacitação, conhecimento e financiamento para construírem alternativas próprias e 

superarem sua condição de marginalidade. O fomento público, a pressão dos 

movimentos sociais são questões essenciais na visão dos autores para que os setores 

populares encontrem alternativas de subsistência, sobretudo no Brasil e na América 

Latina. Outro grupo de autores, por fim, entendem a autogestão como meio e fim das 

lutas dos trabalhadores e a ampliação de seu exercício como construção do socialismo 

autogestionário.  Neste grupo, encontram-se autores como Sardá de Faria (2010), Tiriba 

(2008) e Novaes (2010), para os quais a autogestão é elemento essencial da luta dos 

trabalhadores e não faz parte apenas do trabalho associado, mas aparece como forma de 

gestão, das escolas, das cidades e dos serviços públicos. A diferença entre este grupo de 

autores e os demais, está na centralidade da autogestão no conjunto da vida social e que 

não separa meios e objetivos do socialismo (NASCIMENTO, 2005).  

Assim, a autogestão não se esgota no trabalho associado ou na cooperativa, mas 

é apenas uma de suas expressões, podendo se expandir para outras esferas que mudem 

estruturas organizativas e formas de participação social. Eles entendem igualmente que 

parcelas da ES realizam dentro de suas possibilidades a autogestão e que se unificada às 

outras lutas de trabalhadores pode contribuir para a construção de uma outra sociedade 

que supera o capital. Distinguem-se de Singer (2002a) e a perspectiva de uma superação 

gradual, e, igualmente, de Laville e França Filho (2004), quanto à complementaridade 

entre capitalismo e ES. Afirmam a tensão permanente entre a organização do trabalho 

associado e o capital, apontando para a superação do trabalho alienado.  

Esta superação está na articulação de cooperativas, associações, fábricas 

recuperadas às demais lutas dos trabalhadores, na construção comum de um programa 

de superação da sociedade de classes, e não apenas de empreendimentos isolados. Neste 

sentido, se afastam também da compreensão de autogestão que favorece a acumulação 
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flexível e a terceirização dos serviços do Estado por acreditarem que, embora donos dos 

meios de produção, se ocupam apenas daquilo que não interessa ao capital. Uma parte 

residual do processo produtivo.  

A autogestão, vista como unificadora da luta de classes, é o que possibilitaria a 

superação das desigualdades e o combate ao desemprego. As associações e cooperativas 

não seriam as únicas ou as principais formas de enfrentamento do capital, mas 

potencializadoras de outras lutas e movimentos sociais (VIEITEZ e DAL RI, 2008; 

TIRIBA, 2008). Assim, o foco está na articulação desta forma de transformação da 

relação de trabalho, de subordinado a autogestionário, às lutas dos movimentos sociais, 

sem que se negue que mesmo quando esta articulação acontece, ainda assim, há 

condicionantes externos à experiência, vindos do mercado.  

Se a experiência dos EES, por si só, não gera uma outra economia que negue o 

capital, em que consiste então o seu valor ? Este consiste na prática educativa da 

autogestão e nos acréscimos (valores, conhecimento e autonomia) de aprendizado 

pessoal e coletivo que trazem para as pessoas envolvidas. Bernardo explica bem os 

sentidos pedagógicos destas experiências:  

 

Mas gerir as empresas e a sociedade é algo que se aprende de uma única 
maneira: gerindo as próprias lutas. Só assim os trabalhadores podem 
começar a emancipar-se de todo o tipo de especialistas e de burocratas. 
E com este objetivo, não há experiência simples demais. Por modesta 
que seja uma experiência, os participantes vão-se habituando a dirigir a 
sua atividade e vão aprendendo na prática aquilo que opõe essa 
solidariedade e esse coletivismo ao Estado capitalista. (BERNARDO 
2006, p.3).  
 
 
 

Diante de tais argumentos do autor, percebemos que trabalhar coletivamente 

ensina a viver e se ver como parte de lutas coletivas. Ao capacitar-se para aprender a 

organizar a associação e a cooperativa, aprende-se um caminho de pensamento livre, 

autônomo, baseado na igualdade entre as pessoas e no sentido de bem comum. De certa 

forma, aparece também como ensaios da sociedade que se quer estabelecer. O 

conhecimento que surge nos locais de produção associada representa a partilha dos 

saberes e o crescimento de cada um, como uma experiência diferente dos espaços de 

trabalho subordinado, onde a competição estimula o acúmulo de saber individual sem a 

partilha. De alguma maneira, a experiência que faz as pessoas das associações 
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investigadas, é a do trabalho associado a processos de educação. E não uma preparação 

para o trabalho que acontece em locais e situações distintos do que ele se realiza.  

Aspecto importante é perceber ainda a relação que possui este aprendizado com o 

trabalho formal e informal. As associações, por si sós, não subvertem a ordem do 

capital, mas possuem potencialidades de uma economia popular, com princípios de 

autogestão, e no seu aspecto mais importante, processo de educação voltado para a 

autonomia e para a solidariedade. E, sem dúvida, experiências que se colocam como 

lugares de experimentação de um projeto de sociedade que se deseja ter preenchido por 

valores religiosos e éticos possuem contradições. Estas contradições e fragilidades, no 

entanto, não retiram seu valor de persistência, de criatividade nem as condenam à 

invisibilidade. Elas podem ser início de relações mais solidárias.  

 A solidariedade e a autogestão são os princípios valorativos que caracterizam a 

ES em oposição ao individualismo e à competição. A principal fonte de sustentação da 

ES está na capacidade de trabalho de seus membros. E nesta também residem algumas 

de suas fragilidades. Apesar disto, os EES se mostram criativos e procuram fazer o 

exercício da igualdade na participação econômica que reflete democratização das 

relações. A forma como se exerce a gestão no secretariado regional e nas Caritas 

Diocesanas da Paraíba (ASDP) e de Pernambuco (Caritas Pesqueira e CEDAPP) 

exemplificam estas contradições quanto à prática do princípio da autogestão no interior 

da Rede. Também os princípios da solidariedade e do desenvolvimento sustentável 

serão analisados nos EES acompanhados pela Caritas e na própria entidade. As 

percepções dos sujeitos - agentes caritas e empreendimentos - serão apresentadas de 

forma intercalada, de maneira que permita historicizar o início das ações no regional NE 

2 e a visão integral do que elas representam para aqueles que a fomentam e aqueles que 

a experienciam.  

 

3. DIFERENÇAS ENTRE AUTOGESTÃO E COGESTÃO NA REDE  

  

 A gestão da entidade, embora se dê nos últimos anos de forma colegiada e 

possua uma agenda de reuniões de avaliação e planejamento com representantes da 

maior parte dos grupos e projetos que envolve, é ora visivelmente marcada pelas 

relações hierárquicas entre clérigos e leigos, ora sutilmente modelada por estas. Em três 

lugares diferentes, acompanhamos de perto as evidências destes conflitos: i) 
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secretariado regional em Recife-PE, ii), Ação Social Diocesana de Patos-PB, iii) 

Caritas de Pesqueira-PE.  

No secretariado regional em Recife, por ocasião dos encontros de formação, 

avaliação e planejamento dos programas, não se esconde a centralidade em torno do 

padre secretário quanto às decisões, ao momento de tomá-las e à organização. Em 

muitas ocasiões, ao longo destes eventos e reuniões, presenciamos os dois leigos que 

compõem a coordenação colegiada sem autonomia para tomar decisões ou preferirem 

recusar/adiar esta autonomia para aguardarem a chegada ou confirmação do padre 

secretário. Não se tratavam de decisões fundamentais sobre questões importantes da 

Rede, mas de formas de conduzir (se um evento deveria ser adiado, transferido ou 

anulado), de importância de algumas decisões (se uma proposição deveria ser acatada 

de imediato ou não), e ainda de autonomia para autorizar a participação de alguns 

integrantes em certos eventos. 

Evidente que a função de secretário do regional corporifica o lugar de onde saem 

e retornam todas as decisões, daquele que é responsável diante da CNBB e da sociedade 

pela condução e resultados dos projetos sociais. A escolha do secretário e demais 

pessoas que assumem a direção desta entidade é confirmada ou rejeitada pelos bispos 

diocesanos, ainda que haja anterior a esta sanção episcopal, um processo de consulta, 

avaliação e participação populares junto às bases. No entanto, esta assinatura final do 

prelado é o sinal que encerra todo o processo decisório em torno dos líderes centrais.  

Desta forma, entram em contradição nas atividades práticas de condução da 

Rede a autonomia e a liberdade de decisão dos leigos assalariados que compõem o 

secretariado, em confronto direto com a importância e a centralidade que possui a 

função de secretário e de sacerdote à sua frente. Parece haver um duplo respeito e 

submissão; um à figura do chefe e outro à do padre. Duplamente associados estes papéis 

em uma única pessoa, percebemos a dificuldade que gerava para os demais leigos, e 

sobretudo, para aqueles que ao seu lado exerciam uma gestão compartilhada, assumir o 

exercício do poder a muitas mãos. Por outro lado, nestas mesmas ocasiões, pudemos ver 

que o pudor em tomar certas decisões sem a consulta prévia ou posterior ao padre 

secretário não era igualmente vivida por este. Decisões de pequeno porte, medianas, 

corriqueiras ou urgentes eram tomadas por ele, sem que a mesma hesitação presente nos 

dois membros leigos da coordenação, fosse dividida pelo padre secretário.  

Possivelmente, as mesmas razões - ser chefe e padre - que, de forma evidente ou 

camuflada, caracteriza a submissão nas ações dos leigos liberarem ou não sua postura e 
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tomada de decisões; afinal, ele era o chefe e o padre. Ora, a gestão compartilhada na 

coordenação da Rede é sugerida a partir da experiência em ES que se baseia na 

autogestão. A autogestão não é a mesma coisa que a cogestão120. Autogerir-se é ter 

como ideal a democracia direta que se materializa na gestão coletiva, cujo fundamento 

entre os empreendimentos é de uma cabeça, um voto. Na Conferência Nacional pelo 

Socialismo Autogestionário em Lisboa (1978)121, evento clássico e recorrentemente 

citado pelos autores da ES, encontramos as seguintes informações: 

 

A autogestão é a construção permanente de um modelo de socialismo, 
em que as diversas alavancas do poder, os centros de decisão, de 
gestão e controle, e os mecanismos produtivos sociais, políticos e 
ideológicos, se encontram nas mãos dos produtores-cidadãos, 
organizados livres e democraticamente, em formas associativas 
criadas pelos próprios produtores-cidadãos, com base no princípio de 
que toda a organização deve ser estruturada da base para a cúpula e da 
periferia para o centro, nas quais se implante a vivência da democracia 
direta, a livre eleição e revogação, em qualquer momento das 
decisões, dos cargos e dos acordos. (NASCIMENTO, 2004, p. 3). 

 
Formar para a ES, como se propõe a entidade, é fazer a experiência dos 

princípios que inspiram esta forma de produzir, consumir, mas principalmente, 

organizar-se. Ela supõe experimentar e aprender na gestão do cotidiano, em pequenos 

grupos, a democracia, a liberdade e a solidariedade. Não existe alternativa a este 

aprendizado que não seja mudar as relações de decisão e poder supondo, inclusive como 

possível, que a periferia venha para o centro, «na livre eleição e revogação das decisões, 

dos cargos e dos acordos», como registrou Nascimento. A maneira pela qual funciona o 

secretariado em Recife, parece-nos menos próxima das prerrogativas de autogestão, por 

todo o processo que demarca a hierarquia na igreja católica e sua relação com o laicato, 

e mais afeita ao modelo da cogestão.  

A cogestão, por sua vez, representa a forma de gerir realizada por mais de um 

elemento, é uma gestão em comum, em sociedade. Significa, ainda, pelo prefixo 

associado à palavra gestão, decisão que não se toma isoladamente, mas com a 

participação de outra vontade. A característica que prevalece é a participação, a 

ampliação dos lugares de debate e tomada de decisão, que procura diminuir a distância 
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 Para uma leitura completa sobre a autogestão e a Igreja Católica, ler: SOUZA, André Ricardo. Igreja, 
Política e Economia Solidária: dilemas entre a caridade, a autogestão e a teocracia. Tese de doutorado, 
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 NASCIMENTO, Claudio. A autogestão e o Novo Cooperativismo: texto para discussão. SENAES, 
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entre as comunidades, grupos de leigos, e as lideranças regionais, locais, representadas 

neste caso, pela figura da hierarquia eclesial. É um exercício de democracia 

participativa através de comissões, grupos de trabalho, conselhos, encontros e reuniões 

de planejamento e avaliação que deveria encontrar sua expressão mais verdadeira na 

coordenação colegiada.  

De forma similar, o Departamento de Ação Social Diocesana da cidade de Patos-

PB (ASDP), e a Caritas da cidade de Pesqueira-PE, possuem um número razoável de 

integrantes leigos assalariados - em torno de dez pessoas que coordenam e executam 

projetos sociais. As ações organizadas em projetos, referem-se à construção de 

cisternas, organização de hortas e feiras agroecológicas, estímulo à formação de 

comunidades produtivas, além de apoio à participação de jovens e assessoria técnica a 

comunidades de quilombolas. Nas duas entidades pudemos acompanhar, além desses 

projetos e ações, as disputas envolvendo a liderança e organização desses leigos e o 

clero local. Na ASDP, por ocasião de um encontro de formação das lideranças no 

Santuário Padre. Ibiapina, município de Solânea-PB, o padre presidente da entidade não 

escondeu, numa conversa entre os intervalos do jantar e da programação noturna, a 

conclusão a que tinha chegado com seu Bispo sobre os trabalhos desenvolvidos por 

esses leigos ; era preciso olhar de perto o que faziam por duas razões: era em nome da 

Igreja que agiam e manipulavam um volume considerável de dinheiro. 

Estas mesmas razões reencontramos na Diocese de Pesqueira-PE, onde 

concorrem por fontes de recursos, reconhecimento e apoio episcopal, dois grupos que 

representam a ação social da Diocese; a Caritas e o Centro de Apoio ao Pequeno 

Produtor (CEDAPP).122 A primeira entidade é coordenada por leigos exclusivamente. 

Mais precisamente por jovens mulheres - entre 20 e 30 anos - que possuem uma 

articulação importante na Associação do Semiárido (ASA). Garantem por esta 
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 O Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor (CEDAPP) existe há 20 anos na diocese de 
Pesqueira com a finalidade de apoiar pequenos produtores urbanos e rurais a conviverem com o 
semiárido. Formam e capacitam organizações, grupos e pequenas comunidades para que produzam de 
forma sustentável, adaptável ao meio ambiente, em projetos produtivos que gerem renda, emprego e 
permanência do agricultor na sua terra, evitando o êxodo. Estimulam a participação em conselhos 
municipais, intercâmbios para aprendizado e troca de experiências entre agricultores e centros técnicos, 
institutos e universidades, atuam nas áreas da educação popular, da saúde e da habitação. A diocese de 
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avicultura, caprinocultura, ovinocultura, fábricas de beneficiamento de leite, frutas, mel, couro, casas de 
farinhas, entre outras iniciativas. As fontes de financiamento dependem das características do projeto; 
mas possuem diferentes parceiros: Union Europea, Misereor (Alemanha), Brazilfoundation (EUA) 
,Interamerican  Foundation (EUA), Banco do Nordeste do Brasil (Fortaleza), Conferência Episcopal 
Italiana (Italia), Populorum Progressio (Colombia), Caritas e associações italianas, além de parcerias 
técnicas com ONG´s brasileiras; ASA, Diaconia, Sabia, entre outras entidades locais e regionais.   



141 
 

participação e articulação, a maior parte de seus recursos oriundos dos Ministérios do 

Desenvolvimento Social (MDS) e do Meio Ambiente (MMA), além do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e Fundação Banco do Brasil. Segundo os participantes desta 

caritas há uma disputa interna na diocese pelo controle e supervisão daquilo que fazem. 

Esses controles se expressam pelas discussões nas reuniões do clero em torno da 

“confiança” ou autonomia excessiva concedida pelo então bispo local123 a um grupo de 

leigos que agem e administram verbas públicas, sob o nome de uma entidade da igreja, 

a Caritas. Não poucas vezes são chamadas para prestar contas de suas ações nessas 

reuniões. Esta mesma preocupação não se coloca sobre a segunda entidade, o Centro de 

Apoio ao Pequeno Produtor, porque possui a coordenação na figura de um padre.  

Assim, os grupos em análise - ASDP/PB, CEDAPP e caritas/PE - embora ajam 

sob linhas de ação de um mesmo projeto - voltado a comunidades rurais ou urbanas em 

situações vulneráveis - com os mesmos objetivos: combate à pobreza, geração de 

trabalho e renda, inclusão; sob uma mesma metodologia, desenvolvimento de 

tecnologias sociais, intercâmbio de experiências, participação em conselhos, são 

perpassados pelos dilemas da cogestão. Estes dilemas conjugam no cotidiano, 

democracia participativa, igualdade e solidariedade, entre os que representam a igreja 

oficial e podem falar e agir em nome dela e dos leigos, cooperadores importantes dessas 

ações sociais.  

Não se trata de prescindir da hierarquia da igreja católica, visto que essa 

entidade pertence a CNBB, tampouco de analisar como submissão a prestação de contas 

dos projetos sociais realizados ao clero, como no caso de uma das entidades de  

Pesqueira-PE. Trata-se, a nosso ver, de perceber nas situações do cotidiano como se 

gerem noções de autogestão tão presentes nos cursos de formação e capacitação dos 

empreendimentos e comunidades, e ao mesmo tempo, uma vivência tão distinta 

internamente. Dinâmicas, textos de formação, cursos sobre protagonismo popular são 

ensinados e discutidos como uma experiência necessária para se transformar realidades 

de desigualdades e injustiças sociais. Mas internamente, na gestão cotidiana da entidade, 

a autogestão ensinada é ainda um grande desafio.  

Os acúmulos milenares de centralidade e hierarquia eclesiais fragilizam 

facilmente ideias sobre democratização do poder, gestão coletiva e atuação em Rede. A 

história da Rede no Nordeste, além de caracterizada por esta ambiguidade de gestão, e 
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 Dom Francisco Biasin  (2003-2011). Atualmente o bispo da diocese é Dom José Ferreira Salles.  
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das sequelas de sua ruptura com o Rio Grande do Norte pela criação do secretariado em 

Recife como se viu ao longo desse capítulo, também pode ser analisada no confronto 

com os princípios da autogestão, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade no 

cotidiano dos EES e dos agentes caritas, que apresentamos a seguir.   

 

 

3.1 Catadores de Material Reciclável e Solidariedade  

 

 

O estado da Paraíba possui as experiências mais relevantes em relação a 

organização dos catadotres de materail reciclável em EES. As ações sociais iniciaram 

em 1997, a partir da decisão de desativar o lixão124 na cidade de João Pessoa, pelo 

governo local. A atitude do governo municipal paraibano procurava implementar a 

orientação legal da Lei nº 9.605, que previa o fechamento de todos os lixões das cidades 

brasileiras até 2014125. O desafio da entidade era organizar e garantir trabalho para os 

desalojados do lixão com dignidade.  

Nos anos seguintes, os esforços da Rede concentraram-se na formação e no 

fomento de associações de trabalho, coleta e reciclagem do lixo, ajudando a criar em 

1999 a ASTRAMARE. Na cidade de Campina Grande/PB havia um conjunto de ações 

executadas pela equipe de um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, 

intitulado «Reciclando e Cooperando», Faculdade de Engenharia Agrícola, cuja 

finalidade era resgatar e valorizar os resíduos sólidos, fortalecer cooperativas e 

sensibilizar para os problemas socioambientais. 

Pelo acúmulo de experiências nesta área, foi convidada para fazer parte da 

caritas de Campina Grande, a professora que coordenava o projeto na cidade, 

atualmente aposentada126. O contato e o que sabia sobre a Rede era supercifial, segundo 
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 Lixão é um local a céu aberto destinado a receber o lixo da cidade sem nenhum planejamento. Não há 
preocupação com a poluição provocada pela deposição dos resíduos nem com o tratamento do chorume, 
líquido poluente que contamina a água e o solo. Aterro Sanitário é a alternativa proposta na lei para a 
extinção dos lixões. É um local impermeabilizado por uma base de argila e lona plástica que impede o 
vazamento de chorume para o subsolo. Além disto, há aterramento diário e tubulações que captam o gás 
da decomposição e pode gerar energia.  
125

 A lei nº 9.605 regulamentava a coleta de lixo nas cidades, o fechamento dos lixões e outras 
providências como a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Esta lei 
tramitou 19 anos no congresso, principamente pela oposição dos lobistas da logística reversa, que obriga 
fabricantes de pilhas, baterias e pneus a se responsabilizarem pela coleta deste tipo de resíduo. Em 2010 
foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, que alterou a lei anterior.   
126

 A Caritas em Campina Grande foi fundada em 2003. A professora em questão faz parte da Diretoria.  
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relatou: «Eu não conhecia a fundo o que era a caritas. Foi por intermédio da pessoa que 

me fez o convite que eu ingressei na entidade e acho que mais por esta ação que eu já 

tinha junto aos catadores, né? Eles acharam interessante que fizesse parte da diretoria 

alguém que já tivesse uma ação concreta127». Havia alguns contatos entre a professora e 

alguns agentes da Rede em João Pessoa que trabalhavam com a mesma categoria, e 

facilitou sua avaliação e aceitação do convite. Se, na capital paraibana, começa a se 

organizar a ASTRAMARE, na capital do agreste - Campina Grande - organizava-se a 

COTRAMARE (Cooperativa de Trabalhadores em Material Reciclável). Ambas 

iniciaram numerosas, e pouco a pouco, diminuiram o número de membros associados e 

cooperados. Esta perda de membros mostrou-se como algo regular em todos os 

empreendimentos analisados. A alternativa do trabalho associado exige habilidade para 

estar em grupo, disposição para discutir e reunir-se ordinariamente, além de identifição 

com os princípios da ES. À medida que os indivíduos se reconhecem ou não nesta 

proposta de trabalho coletivo, permanecem ou afastam-se do empreendimento. Além 

disto, a possibilidade de trabalhar por conta própria no mercado informal, ou com 

carteira assinada em outros postos de serviço, atrai os que desistem das associções e 

cooperativas.                 

Aqueles catadores de material reciclável das associações do estado da Paraíba 

que decidem continuar no EES, a partir da organização coletiva, começam a reivindicar 

direitos junto às secretarias e prefeituras, além de participarem de audiências públicas, 

passeatas em defesa de seus interesses e projeto piloto de formação que reuniu muitas 

associações. Nas entrevistas128, os catadores associados destes EES, acompanhados pela 

Rede destacam o que consideram mais significativo:    

 

A associação ajuda porque o lixão foi desativado, né? Todo mundo 
sabe. E a gente teve que correr atrás da associação pra poder trabalhar 
aqui, todo mundo junto; e até hoje, graças a Deus, tá dando certo, né? 
Porque nós tava no desemprego e corremo atrás da associação. 
(Catador de material reciclável, sócio fundador da associação 
ASTRAME, João Pessoa).  
 
 
Dificuldade a gente tem muita...Porque a gente não tem tudo que a 
gente precisa: falta mais carrinho pra arrumar trabalho, almoço que a 
gente não tem. A gente já corremo atrás pra fazer projeto, e vamos ver 
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 Entrevista realizada em Junho de 2011.  
128

 Entrevistas realizadas no galpão da associação na cidade de João Pessoa, bairro Bessa, junho de 2011.  
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se devagazinho vai chegando. (Catador de material reciclável, sócio 
fundador da associação ASTRAMARE, João Pessoa). 
 
 
O que é bom aqui, é primeiramente Jesus, que vem antes de tudo e o 
trabalho, né?  E a parceria de tá aqui dentro, com os colegas, de 
trabalhar, todo mundo unido; se um quer uma coisa, chega perto do 
grupo, reúne, se der certo, todo mundo combina. Sempre chega num 
acordo pra combinar, né? O que é ruim de trabalhar em parceria é 
porque se no trabalho tá com problema com os colegas, não adianta, 
né? Se torna um negócio muito feio, acho que aqui é a segunda casa 
da gente. Aqui a gente passa a maioria do dia trabalhando, em casa a 
gente só chega à noite. E de dia aqui é como se fosse a família, os 
meus colegas de trabalho.(Catador de material reciclável, membro 
recente da associação/PB).   
 
O que a gente aprendeu ... Como é que se dá o nome?... A reciclagem 
né? Tamo trabalhando na reciclagem e pelo menos tamo fazendo um 
bem pro meio ambiente. Pra natureza, pro futuro da gente, dos filhos 
da gente. E cada vez a gente vai ter um ar mais puro pra gente 
respirar. E tem muita gente que não compreende o que é isso aqui não. 
A gente chega no serviço,e tem gente que diz logo assim: “Ah! Esse 
catador véi de lixo”, “vão chegar e querer roubar”. Mas não é não; a 
gente não trabalha desta forma, a gente trabalha honestamente pra tirar 
o sustento da família da gente. (Catador de material reciclável, 
membro,oito anos de associação/PB).  
 
 

 

No conjunto das entrevistas acima recuperam-se tanto a metodologia da prática 

econômica dos EES, trabalho associado, reuniões, senso de parceria, encaminhamento 

de projetos a secretarias e ministérios, como aquisições valorativas não monetárias 

proporcionadas pelo trabalho associado, dignidade, companheirismo e união. Os 

sujeitos destes EES deixam claro que a associação é um grupo produtivo permanente, 

ainda que alterne o número de participantes, não uma alternativa temporária ao 

desemprego gerado pela desativação do lixão. Um grupo que, além da finalidade de 

produzir e gerar renda para todos, organiza-se a partir de princípios, valores que 

fundamentam práticas solidárias: sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social, 

justiça, emancipação pessoal e coletiva. 

O espírito da ES que fala Singer129 está impresso nas declarações dos 

entrevistados: cooperar e viver melhor juntos. Ao dizer que «a gente teve que correr 

atrás da associação pra poder trabalhar aqui, todo mundo junto», o catador de material 
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 Gadotti (2009).  
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reciclável permite inferir que poderia ter escolhido outras opções ao trabalho associado: 

catar lixo nas ruas sozinho e vender a atravessadores poderia ter sido uma delas, além da 

marginalidade. Os que optaram pela organização neste EES também optam por outra 

experiência de sociabilidade, onde pensar e decidir juntos é o princípio organizativo do 

trabalho comum que produz autonomia, ganho não material, não monetário.   
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Ilustração 5 - Galpão de Catadores de Material Reciclável  

 

Fonte: Autoria desconhecida.  

 

Ilustração 6 - Lixão  

 

Fonte: Autoria desconhecida.  

 

A satisfação racional das necessidades imediatas - arranjar trabalho e possuir 

renda - não imobiliza o sujeito desses empreendimentos na lógica racional individualista 

da sociedade de mercado, que potencialmente produziria a ação de preocupar-se apenas 

consigo e com os seus. A qualidade daquilo que circula na forma de sociabilidade 
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estabelecida continua sendo procurada: «a gente não tem tudo, [...] corremo atrás de 

projeto e vamos ver se devagazinho vai chegando», «e a parceria de tá aqui dentro, com 

os colegas, de trabalhar, todo mundo unido; se um quer uma coisa, chega perto do 

grupo, reúne, se der certo, todo mundo combina». Neste sentido, são verdadeiras as 

perspectivas de Singer (2002) e Gadotti (2009), de que a ES obriga as pessoas a 

pensarem juntas, a decidirem juntas, a se educarem para ver o outro sob um novo olhar.     

Ao destacar o aprendizado sobre reciclagem e ambiente, o sujeito afirma que 

«trabalhando na reciclagem pelo meno tamo fazendo um bem pro meio ambiente». Aqui 

há  a conscientização de que a educação é fundamental na ES. Não se educa apenas para 

conteúdos relacionados ao trabalho que se realiza, focando exclusivamente a 

qualificação profissional; mas se educa para a reinvenção do exercício do poder e a 

requalificação das relações pessoais, à medida que se produz.  Os sujeitos nas 

entrevistas tratam não só do trabalho e das relações de trabalho, mas igualmente da 

relação que possuem com o meio ambiente, a sustentabilidade ambiental e da 

honestidade (valor) que associam à sua atividade.  

Os efeitos da exclusão, marginalidade e desemprego não são apenas diminuídos 

pela organização desses EES, mas os princípios da solidariedade, autogestão e 

emancipação proporcionam outras formas de sociabilidade ancorados em valores: 

cooperação, união, justiça, honestidade. A mudança na forma de produzir, de individual 

para coletivo, sugeriu mudanças comportamentais baseadas na equidade que, embora 

não suplante o capitalismo enquanto sistema econômico, fez surgir pequenos grupos em 

que se resiste a ele, em que o princípio da competição é inferior ao da solidariedade.                             

Destacando os valores que perpassam esta ação social na Caritas, alguns agentes 

que realizam este acompanhamento aos EES de catadores analisam suas ações:  

 
O que eu vejo de mais importante é a questão da esperança de que 
realmente, um dia, a gente possa ter um mundo melhor. Então pra 
mim, a ação social da Caritas representa um pouco isso. Essa força 
viva que é a esperança, que é contribuir na perspectiva de um mundo 
melhor. Eu vejo também a questão da luta, né ? Da luta pela justiça 
social, pela cidadania; o resgate de pessoas que estão às margens da 
sociedade, principalmente neste segmento de catador. A Caritas tem 
ações muito fortes nesta perspectiva da promoção humana, do 
crescimento humano, que é algo material, pé no chão mesmo, mas 
também é algo espiritual, um lado que é «algo mais130». (Agente 
Caritas, Campina Grande/PB).   
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 Entrevista realizada em Junho de 2011.  
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  A acolhida e a forma como a gente chega é muito marcante. E é 
muito engraçado porque nós somos uma entidade religiosa e pelo 
menos, eu nunca vi uma Caritas chegar e se afirmar como católico. 
Assim, a gente diz que é católico, mas não apoiamos um grupo porque 
é católico. Ninguém nunca procura saber; nem qual é a tua concepção 
religiosa. A acolhida é indiscriminadamente. Receber o outro e poder 
entender que ele é importante e valorizá-lo. Essa coisa, por exemplo, 
da participação. Não só da participação de participar, mas assim, às 
vezes o caba tá calado, mas “a sua presença é importante, você tá 
construindo aqui e a gente acredita que você vai crescer e que você 
tem capacidade de desenvolver”. Então eu acho que é isso a crença no 
outro, sobretudo no pequeno, e dizer que tá ali por uma situação de 
exclusão, mas pode muito mais. (Agente Caritas do secretariado 
Regional, João Pessoa/PB).  
 
 

Os agentes caritas que acompanham os EES de catadores de material reciclável 

entendem que a esperança de um mundo melhor é causa motivadora de sua ação social, 

ao mesmo tempo é luta por justiça social e cidadania: «essa força viva que é a 

esperança, que é contribuir na perspectiva de um mundo melhor». Assim, o trabalho 

associado, fundado na autogestão é meio e fim da cidadania que constroem. A 

promoção humana: «algo pé no chão mesmo» é o elemento imprescindível que organiza 

«a questão da luta», dos trabalhadores, da forma de gestão, das associações, é a 

centralidade de todo o programa e ação social que promovem. Não se trata apenas de 

estimular a criação de associações e cooperativas como superação do trabalho 

subordinado, mas de acreditar que o trabalho associado produz elementos que 

transcendem as desigualdades sociais resgatando «pessoas que estão às margens da 

sociedade».  

Estes elementos identificados com um mundo melhor, a luta pela justiça social e 

a promoção humana são realizados no interior dos EES que acompanham, de acordo 

com suas possibilidades, e em confronto político direto com a sociedade de mercado. 

Trata-se de um programa social motivado por mudança, e a esperança de que deve 

produzi-la igualmente. Ao destacar a acolhida do outro em situação de exclusão e deixar 

claro que recebê-lo é valorizá-lo, entender sua importância, ainda que o acolhido não 

seja capaz de falar e expor as condições de sua vida e dificuldades, a agente caritas dá o 

conteúdo desta sociabilidade: «a sua presença é importante, você tá construindo aqui e a 

gente acredita que você vai crescer e que você tem capacidade de desenvolver».  

Esta experiência de trabalho coletivo não possui isoladamente força para 

transformar um sistema econômico produtor de desigualdades como o capitalismo; mas 

apresenta, a partir do que analisamos nos sujeitos envolvidos - aqueles que 
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acompanham e dão suporte às suas ações e aos catadores de material reciclável - os 

resultados da prática educativa da autogestão; gerando aprendizados individual e 

coletivo. As experiências simples trazem o hábito de conduzir as próprias lutas, gerir 

seus próprios processos e entender, como explica Bernardo (2006), o que significa na 

prática, a solidariedade. E este processo educador que emancipa, não acontece apenas 

entre os catadores excluídos, membros dos EES. Acontece igualmente entre os agentes 

caritas que os acompanham, conforme percebemos nas entrevistas analisadas. Se a 

participação é comumente entendida e estimulada por eles como uso da presença e da 

voz para ocupar e reinvidicar espaços, acolher o participante silencioso e silenciado é 

elemento de mudança que pode representar emancipação de uma certa compreensão de 

ativismo social.  

Neste sentido, a partilha de saberes, característica dos espaços de produção 

coletiva, não se dá exclusivamente entre os membros da associação, mas entre todos 

aqueles que se envolvem com a ES. Provavelmente, a experiência que emancipa de 

circunstâncias de exclusão econômica e social também modifica ideias e concepções 

adquiridas estimulando um movimento de mudança partilhado entre agentes e 

catadores.    

 

3.2 Agricultores e o Desenvvolvimento Solidário Sustentável  

 

 

O desenvolvimento solidário sustentável na prática de acompanhamento da Rede 

aos EES da agricultura significa «produzir alimentos para o ser humano, para os 

animais e para a recuperação do solo; é muito mais do que um novo jeito de produzir, é 

comungar e compartilhar da construção de um novo semiárido, respeitando a natureza, 

sentindo que cada um pertence àquele ecossistema e melhorando a qualidade da 

alimentação131». Um dos agricultores entrevistados, membro de EES da agricultura 

familiar, há cinco anos plantando sob a perspectiva da agroecologia, confronta a 

definição de desenvolvimento sustentável da Rede, sua significação deste 

desenvolvimento, oriundo de sua prática, relatando as mudanças que percebeu no 

cotidiano de agricultor:      
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 CARITAS BRASILEIRA. Uma História Escrita a Muitas mãos: 10 anos de rearticulação da Caritas 
Brasileira no Regional NE 2. 2004, p.62.     
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E, hoje, eu acho em comparação como a gente trabalhava 
antigamente, hoje, a gente trabalha bem mais correto de que como a 
gente começou; porque, antes era com esse aspesor - como a gente tá 
vendo aí. Ou então, a mangueira; aí a ligação da água era muito 
grande, «estruia» a água e prejudicava o meio ambiente que  carregava 
terra, né? Aquela terra que carrega não volta mais; e hoje não, hoje a 
gente trabalha com microaspersão, é uma coisa que não tem nem 
perca d’água, nem de tempo, nem prejudica o meio ambiente. Você 
tem, bem mais fácil de trabalhar do que antigamente. A gente não 
precisa queimar quase nada, só quando o negócio é muito grosso e não 
tem como ficar no meio da horta que a gente tira, mas não queima, 
não mata nenhum animal. Aqui os menino, graças a Deus, já são 
instruídos pra isso. (Agricultor experimentador em agroecologia, 
membro de EES, AL). 

 

O aprendizado sobre o uso da água e do solo que destaca o agricultor é resultado 

da associação de novas técnicas de cultivo a novos valores, que modifica hábitos: «não 

tem perca d´água, nem de tempo, nem prejudica o meio ambiente», aumenta a renda 

familiar e fortalece laços comunitários. Esta perspectiva se encontra na agroecologia, 

fortemente incentivada entre os agricultores que fazem parte dos projetos sociais, com 

raízes no pensamento de Alexander Chayanov, cujas características são a autonomia 

relativa do agricultor, uso de recursos locais, produção diversificada e sustentabilidade. 

O enfoque está na resistência da vida e da produção do agricultor à forma de viver e 

produzir no capitalismo. Portanto, resiste a alocação desta atividade como subalterna e 

de funcionalidade ao capitalismo. 

A agroecologia valoriza produtos tradicionais, cultivo diversificado de semente, 

frutas e hortaliças da cultura local, destaca o conhecimento do agricultor, o melhor uso 

dos recursos disponíveis, procura reduzir e/ou eliminar o uso de insumos externos, e 

estabelecer uma nova organização social e nova relação com o mercado (ALTIERI, 

2002). A relação do homem com a natureza e a preservação do meio ambiente são 

pontos importantes, como expressa o agricultor de Alagoas: «a gente trabalha bem mais 

correto», «antes [...] estruía a água e prejudicava o meio ambiente», hoje «não mata 

nenhum animal», «não queima».   

Desenvolver o território rural não significa necessariamente aumento no uso de 

tecnologias de produção, mas uma forma de viver e reproduzir a vida no campo, livre 

escolha sobre as melhores formas de produzir e trabalhar. Não se trata de tornar o 

agricultor empresário, mas fazer da agricultura uma estratégia que organiza a 

comunidade para viver melhor (SCHNEIDER, 2003). Enfim, a agroecologia, ao invés 

de pensar o desenvolvimento da agricultura familiar nos termos da competitividade e da 
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integração ao mercado, foca na mudança quanto ao uso de tecnologias no campo, 

organiza e diversifica a produção, muda os valores e a forma pela qual se organiza a 

sociedade. É um projeto de sobrevivência e de resistência baseado na cooperação e nas 

relações de solidariedade, na autogestão dos recursos próprios e na coprodução com a 

natureza. 

Um agricultor do estado da Paraíba relata os hábitos antigos de plantação ligados 

ao uso de agrotóxicos e a mudança de mentalidade com relação ao plantio:  

 

Quando eu era rapaz novo, meu pai trabalhava de meeiro, trabalhava 
com os patrões, e a gente usava muito veneno e a gente via as pessoas 
se envenenando, morrendo, muitas vezes aos poucos mesmo. [...] E 
quando eu vim trabalhar no sítio eu nunca gostei de trabalhar com 
veneno. Quando começou a trabalhar com hortaliça, e na época que a 
gente começou não tinha tanta palha como tem hoje, mas mesmo 
assim, a gente optou não trabalhar com veneno, num sabe, aí foi 
quando o PROPAC chegou e começou ensinar ; aí depois a gente viu 
a necessidade que era a comercialização, apareceu outras culturas de 
hortaliças pra gente cultivar, e a gente passou a adotar o que o 
PROPAC tava ensinando. E a gente passou a usar os defensivos 
natural, ainda bem né? Porque primeiro, a gente não tá comendo uma 
verdura envenenada, mas uma verdura pura que pode comer todo 
mundo, porque não tá envenenando o meio ambiente. Eu não preciso 
usar veneno, pra tá matando as abelhas, que todo mundo sabe, que as 
abelhas é quem faz a polinização das flores. E devido a gente trabalhar 
no açude público também, que é um açude que é pra consumo 
humano, que é o que mais eles sempre dizia, a gente sabe que é um 
reservatório que é pra consumo humano. É uma água que a gente vai 
consumir. Eu acho que a consciência prevalece. (Agricultor 
experimentor em agroecologia, quintais produtivos, membro de 
associação, Patos/PB). 
 
   

O espaço dos sítios não é como se poderia deduzir superficialmente como 

estagnado, indiferente às mudanças sociais, econômicas e políticas. É um lugar que se 

modifica e modifica, como revela o trecho da entrevista acima. Todo o depoimento é 

permeado pela ideia de mudança: «a gente optou por não trabalhar com veneno», 

«apareceu outras culturas de hortaliças para cultivar»,  «passou a usar os defensivos 

natural», «o açude é para consumo humano».  Estas estratégias de fortalecimento da 

agricultura familiar dão prova de fôlego ao concentrar em uma mesma atividade, 

formação política e ambiental. Todos, de certa forma, (o agricultor, sua família e a 

comunidade envolvida no projeto social ao redor) partilham destes mesmos valores e se 

reconhecem nesta resistência por uma forma de produzir associada, inclusive por um 

tipo de vida onde haja relações não mercantilizadas. O mercantilismo é representado 
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pelo uso do agrotóxico, na linguagem do agricultor, do veneno. É este quem possibilita 

uma produção rápida e em maior quantidade para comercializar.  

Não utilizar o agrotóxico é escolher uma produção menor, menos rentável 

financeiramente. Nenhum dos agricultores que entrevistamos e visitamos em seus sítios, 

vendia mais caro na feira local o produto que cultivava de forma agroecológica. 

Podemos inferir que neste modelo há o confronto ideal típico de dois polos: o rural 

assentado no trabalho familiar e os proprietários dos meios de produção, que vendem o 

excedente, e se apoiam na autonomia e a empresa capitalista, estimulada pelo governo 

federal através do agronegócio baseada no trabalho assalariado, na mais-valia, e na 

racionalidade orientada para o lucro. 

 

Ilustração 7 - Plantação Agroecológica   

 

Fonte: Autoria desconhecida.  

 

Ilustração 8 - Abertura de Reunião de Agricultores  

 

Fonte: Autoria desconhecida.  
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Estes modelos sugerem uma análise entre o capital do agronegócio, seu lucro e 

produção e a forma de produzir dos camponeses, baseada na agricultura familiar e 

partilha dos saberes. Esta dicotomia, embora justa, empobrece as análises sobre a 

dinâmica da agricultura familiar analisadas, cujo centro das interpretações se funda no 

nosso ponto de vista sobre o trabalho e a qualidade das relações. O centro da análise 

está na forma como eles organizam o trabalho e a própria vida ao redor de práticas 

econômicas preenchidas por valores. A atividade é condicionada pelo clima, solo e 

ecossistemas, além das técnicas e tecnologias aplicáveis à produção. Sobretudo em uma 

região ainda estigmatizada e empobrecida como a nordestina. O tempo para produção, 

ou seja, a permanência na lavoura pode demandar muito esforço e, sobretudo, irrigação. 

 Há articulação desta dinâmica com a economia de mercado: os interesses do 

consumidor em torno dos produtos naturais, agroecológicos, exercendo influência sobre 

a forma de produzir. Certamente, a relação dos agricultores com a racionalidade 

econômica acontece na tomada de crédito, de financiamento, nas relações comerciais 

estabelecidas nas feiras, com outras atividades profissionais não-agrícolas que aparecem 

como mais rentáveis e vantajosas, pelo contato com a tecnologia e as modificações da 

agroindústria. 

Mas esta não é uma relação determinista e exógena sobre os comportamentos 

individuais. Também os agricultores avaliam estes condicionantes externos 

comparando-os ao seu estilo de vida, às suas escolhas pessoais, familiares, à qualidade 

de vida que não é uma reflexão privilegiada apenas do meio urbano. Outro agricultor, há 

dez anos participante das experimentações em agroecologia e ES em Pernambuco, 

morador da zona rural em uma comunidade de difícil acesso, em situação similar às 

comunidades de Alagoas e da Paraíba, explica as razões que motivaram a organização 

comunitária:  

A Associação, ela surgiu em 2005 de um desejo da comunidade de se 
organizarem melhor. Porque a gente vivia muito disperso e sem 
conseguir muitas coisa ou quase nada, então tinha esse desejo de se 
organizar em Associação; [...] Eu não fundei a Associação; fiz parte 
dela depois de dois anos, fiquei à frente da Associação durante quatro 
anos e durante esses quatro anos muita coisa a gente conseguiu; por 
exemplo, a questão dos banheiros, que o pessoal tanto falava, a gente 
conseguiu com o Pró-Rural uma verba de 140 mil reais prara construir 
43 banheiros para as famílias carentes de nossa comunidade. 

 

Então, antes da associação, era uma comunidade desacreditada pelos 
próprios moradores, porque até pela dificuldade que era muito 
distante, era muito alto e aqui não chega nada; aqui tem o nome de 
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Sobrado, o pessoal diz “Sobrado, sobrou”. Nunca chega nada aqui, 
mas era assim uma… Uma teoria das pessoas, entendeu? Não é bem 
assim, não. O que faltava realmente era que a gente despertasse e 
buscasse nossos direitos, né? A Associação foi um caminho e a partir 
daí a gente sabe que somos gente igual aos outros. Que temos 
capacidade, podemos produzir e hoje a nossa comunidade deu um 
salto pra melhor, então bem diferente do que era antes. 

 

A associação da qual fala o agricultor coletivo supra familiar, foi organizada a 

partir de projetos sociais que mobilizam a comunidade, as famílias locais, e se 

caracteriza por ser um grupo permanente, onde se geram problemas, processos, 

atividades, que não se organizaram sob uma lógica qualquer. Percebe-se que as 

afirmações: «somos gente igual aos outros»; «nossa comunidade deu um salto para 

melhor», são indicadores que tratam do coletivo, do bem-estar de todos, e apontam a 

satisfação das necessidades de cada um, a inclusão social como a lógica organizativa e 

produtiva que regeu o nascimento do empreendimento. 

Estes indicadores, princípios da ES são, como diz Singer (2002), a possibilidade 

de transformação da sociedade de mercado atual, além de representarem outras formas 

de sociabilidade. Não é exclusivamente um modo de produzir. É uma forma de viver e 

cooperar claramente expressa na história do EES de Pernambuco. Solidariedade e 

sustentabilidade, além de princípios que se desenvolvem na prática econômica solidária, 

são também o discurso valorativo da Rede, que contrapõe à sua maneira, a busca do 

interesse utilitário pelo dinheiro ao interesse não utilitário da busca pela solidariedade.      

As experiências anteriores que marcaram a comunidade rural do Sobrado/PE 

foram representadas por promessas nunca realizadas, ausência de trabalho, de 

perspectiva, e um rastro imenso de clientelismo na administração pública, como deixa 

explícito o agricultor ao falar da dispersão, da falta de conquistas (banheiro, trabalho) e 

da pobreza das famílias da comunidade. O alcoolismo, a pobreza, o desemprego e o 

machismo foram alguns dos problemas sociais encontrados no local. Antes do projeto 

piloto executado pela caritas não ouviam falar em associações, conselhos gestores e 

desconheciam seu funcionamento e direitos. É a continuidade do projeto que aos poucos 

fomenta as mudanças, tanto na comunidade inicial de Alagoas como na comunidade do 

Sobrado em Pernambuco: a participação aumenta na associação rural, as lideranças 

aparecem, as conquistas são mantidas e novas demandas são encaminhadas.   

O depoimento do agricultor que atualmente representa sua comunidade nos 

conselhos da sociedade civil e fóruns populares da região NE 2, mostra que:  
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Hoje não é uma comunidade que sobrou, ela tá incluída. A gente 
participa de vários encontros, nesse mundo afora aí, principalmente no 
Regional Nordeste II; e a nossa comunidade é reconhecida graças a 
um trabalho, a um esforço de todos e uma credibilidade que as pessoas 
deram a essas ações. Porque não existe trabalho se uma parte ou outra 
não quer, é preciso que a gente vai às reuniões, que decida na própria 
comunidade, que abraça a causa e aí funciona as coisa.  

 

O conjunto de empobrecimentos que permeava a comunidade encontra-se não 

apenas nessa comunidade pernambucana, mas na totalidade dos EES analisados no NE 

2. Esses empobrecimentos foram enfrentados a partir da organização da produção, do 

trabalho, também pelo aprendizado da prática democrática, do desenvolvimento 

sustentável local e da  reflexão pessoal e coletiva sobre a autogestão: «decidir na própria 

comunidade». Ter domínio sobre os meios de produção, os resultados e a forma de 

decidir são características que identificam um empreendimento como solidário.  Ao lado 

destas ações também se fomentam outras nesta comunidade e em outros lugares, ligadas 

à vida eclesial: preparação para a primeira eucaristia, catequese, crisma, leigos 

missionários, missas celebradas semanalmente, melhoria na qualidade de vida (água, 

cisterna, canteiros, renda) e na animação da vida de fé, como se lê no relato do Padre 

Ronaldo Bernardo que atua em outras comunidades e também em um trecho de 

entrevista do agricultor: 

Hoje, nessa comunidade que tem essas cisternas, o povo tem uma 
qualidade de vida melhor, não depende mais de carros-pipas, porque 
sempre chove em período suficiente pra manter as cisternas com 
água... Hoje, na comunidade, existem Catequese, Crisma, 1ª 
Eucaristia, missionárias leigas que celebram semanalmente nas casas e 
nos sítios, e o povo acompanha. De forma que a gente não pode negar, 
porque é evidente, o crescimento tanto da vida de comunidade como 
da vida de fé. (Depoimento Pe. Ronaldo Bernado, Buique/PE)132. 
 
 
 
A gente se sente feliz de participar da comunidade porque se você 
participar um dia de uma celebração aqui, pode ser qualquer dia, você 
vê que a capela está cheia. A gente também tem um trabalho de 
catequese. Eu digo catequese nas casa, a gente vai fazer encontro nas 
casa a cada final de semana, a gente conversa com as pessoa, então a 
gente tem essa relação muito próxima com as pessoa e eu acho que 
isso também ajuda muito. Que realmente as pessoa vivam o seu 
batismo, viva sua fé, testemunhe Jesus Cristo vivo e libertador dentro 
da comunidade. (Agricultor da economia solidária, membro de 

                                                 
132

 Obra citada, p.72.  
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associação há oito anos, comunidade da zona rural, agreste de 
Pernambuco133).  
 

 
 

Os momentos de celebração comunitária, atos litúrgicos ou pastorais estão 

ligados ao princípio teológico da dádiva que fundamenta, tanto a definição de economia 

na teologia cristã (nem tudo se compra, venda e troca) como na definição de vida: ela é  

dada gratuitamente e deve ser celebrada, agradecida. O loco da agricultura familiar, 

como se percebe, não pode ser visto apenas em função do mercado. Este é um espaço de 

produção, e igualmente, de consumo de bens simbólicos (festas juninas, festas 

religiosas, danças e celebrações) e organização popular (sindicatos rurais, associações 

de mulheres e de jovens); é um local onde há a preocupação com o dinheiro, com a 

renda, e ainda com a qualidade de vida, com um jeito de viver mais próximo à 

simplicidade e aos laços comunitários. E na dinamização destes laços incluem-se as 

expressões de fé que reúnem a comunidade ao redor de celebrações comuns (missas, 

terços, novenas) e atividades pastorais (visita às familias, catequese, missões populares). 

O desenvolvimento é pensado em termos de território, expressão que ganhou 

amplitude com a criação da secretaria do desenvolvimento territorial (SDT) subordinada 

ao MDA, cuja finalidade é pensar o desenvolvimento, não pela dicotomia urbano/rural, 

mas pelo desenvolvimento como conjunto territorial em ações integradas. As ações que 

incluem produzir, comercializar e fixar-se na terra também se somam na nossa análise 

ao conjunto da vida social e religiosa na comunidade que se redinamiza pela execução 

de projetos sociais como estes que associam valores à produção.  

 

3.3 Racionalidade econômica e solidária  

 

As práticas econômicas de agricultores e catadores analisadas até aqui 

apresentaram relação com os valores éticos e religiosos da Rede e os princípios da ES. 

Para além da possibilidade de representarem alternativas nas formas de produzir, de 

acumular e comercializar, essas experiências evidenciam sua oposição em relação à 

lógica da racionalidade utilitária. Apresentam-se como modo de vida, que se não é 

analisada de forma infantil e utópica, passam a ser vistas na perspectiva da mudança 

social. Embora distintas as práticas econômicas de agricultores, de catadores de material 

                                                 
133

 Entrevista realizada em julho de 2011.  
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reciclável, de artesãos locais e de agentes caritas, elas representam um campo diverso, 

fragmentado em pequenos e médios grupos, que, a partir da consolidação do conceito de 

ES na última década, fortaleceu práticas econômicas alternativas, e reagrupou-as em 

torno de um mesmo movimento social. 

A ES é uma economia que se propõe trabalhar potencialidades regionais, ser 

sustentável e includente como vimos. Para Gaiger(2007), sua principal característica é a 

autogestão, ainda que destaque que os EES precisam ser econômicos e solidários. Para 

ele há uma racionalidade específica nos EES, porque é baseada em pessoas e não no 

capital, o que lhe confere características particulares: participação em movimentos 

sociais, ausência da relação patrão-empregado, princípios valorativos. Esta 

racionalidade nos EES é distinta da racionalidade capitalista por preservar a vida, 

apontar outro modelo de desenvolvimento e princípios éticos reguladores da atividade 

econômica. 

A origem da racionalidade capitalista está no fato de reduzir toda economia à 

economia de mercado, todo mercado, ao mercado autorregulado, e toda empresa à 

empresa capitalista, (LAVILLE, 2004). Trabalhar coletivamente através da autogestão é 

um movimento antigo entre os trabalhadores e que vem dando provas de renovação. 

Começa no século XIX com o cooperativismo, continua com o associativismo no século 

XX e a ES no século XXI, (SINGER, 1999). Ao associar o elemento da cooperação 

(solidarismo) ao elemento empreendedor (eficácia econômica) tem-se a racionalidade 

específica aos EES. (GAIGER, 2004). 

É oriundo então da solidariedade o desempenho econômico do empreendimento. 

O campo descrito nos subtópicos anteriores teve a finalidade de traçar o perfil e 

identificar as correlações possíveis entre dinheiro e valor, economia e religião. Esta não 

é uma abordagem habitual entre os que estudam os EES. Na sua maioria as análises 

focam os princípios da ES e como funcionam na dinâmica interna do EES. Os dados e 

entrevistas apresentados além de destacarem essa abordagem habitual, aprofundou as 

correlações que associam dinheiro e valor.  

É necessário haver equilíbrio entre as finalidades econômicas e as finalidades 

solidárias para que os EES não se convertam em espaços vazios de produção ou na 

busca exclusiva da renda. E ainda que a inspiração e o fundamento teórico da ES 

estejam no socialismo utópico, não recuperamos indícios que comprovassem que os 

EES na amostra possuíssem consciência política plena da vinculação do socialismo às 

práticas que desenvolviam. 
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Os EES estão inseridos no contexto da produção de mercadorias, da competição 

do mercado, da oscilação de preços, da inflação, nas quais as regras e as dinâmicas são 

reguladas pelas empresas capitalistas. Diante da hegemonia do mercado e do capital as 

práticas econômicas solidárias tornam-se quase invisíveis e o desafio para eles, e para 

aqueles que assumem os princípios da ES, os valores da Rede, é existir associando a 

superação da pobreza (e do dinheiro) à emancipação social. Há fragilidades internas e 

externas nos EES. Internamente, pudemos perceber a frequência irregular da 

participação e do engajamento, os desentendimentos internos, a pouca qualificação dos 

recursos humanos, a baixa produtividade, todos diretamente representados nas tabelas 

do segundo capítulo. 

Externamente, a falta de recursos, de infraestrutura, de crédito e o isolamento de 

cadeias produtivas solidárias foram descritos nas viagens de observação de campo. No 

entanto, os poucos recursos e a renda ainda insuficiente, não diminuem a capacidade de 

manter o EES em função dos outros ganhos não monetários: formação, intercâmbio, 

aprendizado, vinculação com espaços técnicos e de incubação. Esses acréscimos são 

oriundos da significação e da correspondência que possuem nas ações dos 

empreendimentos, os valores da Rede.  

A motivação que leva o indivíduo ao EES é fator que permite correlacionar valor 

a dinheiro; grupos muitos pequenos possuem maior dificuldade em encontrar 

alternativas para produzir e comercializar; capacitações e assessoria técnica incidem 

positivamente sobre os EES no conjunto dos dados quantitativos e qualitativos, quando 

possuem relação com o cotidiano dos indivíduos. Estes dados coincidem com os 

resultados de outras pesquisas a nível nacional. (GAIGER,2007). 

Cada categoria descrita e analisada possui um desempenho singular 

(agricultores, catadores, artesãos) quanto ao tipo de produção que mantém, à venda dos 

produtos, à proximidade, às facilidades e as dificuldades de reuniões, de produção 

coletiva. Agricultores que fazem parte da agricultura familiar são beneficiados pelos 

Programas de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) para quem pode vender seus produtos, além de receber incentivos 

específicos do governo à agricultura familiar. Catadores de material reciclável têm sido 

objeto de políticas de inclusão a partir da Lei de resíduos sólidos, que através do pacto 

federativo obrigam estados e municípios a construírem galpões, cederem terrenos e 

negociarem a coleta seletiva do lixo com as associações de catadores. Independente dos 

contextos sociais que os favorecem ou limitam, o que destacamos ao lado de autores 
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como Gaiger (2007) é o valor da vida dos trabalhadores e a importância de outros 

estudos que continuem apontando as singularidades dos EES.     

À medida que analisamos os EES e os valores que permeiam as relações 

econômicas, é necessário fazer referência à utopia emancipatória contida na origem de 

suas ações. Passar ao lado dessa característica é tornar intencionalmente insignificante 

diante da hegemonia do capital, as práticas econômicas e solidárias analisadas. De igual 

relevância é evidenciar pela análise das ações sociais de acompanhamento da Rede aos 

EES, um dos lugares de encontro entre sociedade contemporânea e religião: a prática 

econômica. Ela se expressa nesse estudo pela circulação do dinheiro em grupos 

informais, associações e ações sociais dos agentes caritas. A circulação do dinheiro e as 

práticas econômicas, de certa forma refletem o processo que monetariza as relações 

sociais e engloba um modo de pensar baseado na racionalidade utilitária, que quer dizer 

maximização do ganho e minimização dos custos, elemento típico das práticas 

comerciais no espaço social. 

O dinheiro se constitui como instrumento e referência de valorização que 

confronta valores econômicos e valores religiosos. A circulação do dinheiro nas práticas 

produtivas dos EES e nas ações sociais da Rede é tão evidente quanto pouco explorada 

pelos especialistas que analisam ES, EES, entidades católicas; e no entanto, está nesta 

interpenetração de esferas, uma possibilidade original de explicar as formações das 

condições de socialização e ação coletiva, através da relação dinheiro-valor.  

O dinheiro não é apenas um produto da sociedade mercantil, mas também uma 

forma de qualificar no espaço moderno, na medida em que ele está presente no conjunto 

das relações sociais. Quem está longe da circulação monetária, encontra-se excluído, 

isto é, fora dos circuitos de socialização, necessitando da ajuda de outros para reinserir-

se. Daí a importância em analisar a circulação do dinheiro nos EES que através da 

produção, comercialização, consumo concedem o direito a todos os indivíduos 

participantes dos empreendimentos, de entrar em relação com a sociedade. Acreditamos 

que analisar este percurso nos permite interpretar mais que o dinheiro possibilita 

entender as condições nas quais os indivíduos entram em contato com conteúdos 

valorativos associados ao econômico.           

O interesse para os economistas clássicos é natural e está materializado na 

acumulação de capital. Para estes, o interesse é o impulso dominante e o objetivo da 

vida. Ao maximizarem a economia de mercado reduzem todas as trocas a trocas 

mercantis, e todos os interesses ao interesse material. A ES opõem-se à colonização do 
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mercado em todas as esferas da vida social. A finalidade da economia na perspectiva da 

ES é a qualidade de vida não o lucro, o desenvolvimento integral, não exclusivamente o 

desenvolvimento econômico. O dinheiro assim, funciona apenas como elemento que dá 

vida ao sistema econômico. E a riqueza por consequência, está menos relacionada aos 

bens materiais e mais associada à qualidade de vida, à autoestima, à autonomia. Há uma 

sobreposição da ética e da racionalidade solidária à ética da aquisição do dinheiro e dos 

bens.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A centralidade que a economia assumiu no conjunto da vida social e da 

produção intelectual, o processo de monetarização das relações sociais, da relação 

custo-benefício, de práticas comerciais ou comércio de serviços, fizeram com que o 

dinheiro adquirisse uma referência de valor diferente daquela do início da modernidade. 

Confrontar, portanto, o universo econômico (dinheiro, interesse utilitário) com o 

universo religioso (valores religiosos, solidariedade) é colocar em evidência duas 

ambivalências bastante atuais: valor econômico e valor religioso, práticas econômicas e 

práticas de solidariedade. Estas ambivalências quanto à natureza, à finalidade, à 

racionalidade e à relação entre estas duas espécies de práticas e valores, constituíram o 

objeto desta tese. Responder à questão de como os valores éticos e religiosos se 

articulam com a racionalidade econômica moderna, e em particular, como os EES 

acompanhados pela Rede Caritas no NE 2 associam o binômio dinheiro-valores, foi a 

contribuição que pretendemos dar ao longo desse estudo.  

Inicialmente, optamos por partir das contribuições de Weber e Simmel para 

compreender as afinidades eletivas entre comportamento econômico e ética religiosa. 

Da perspectiva weberiana tratamos três aspectos: a relação entre esfera econômica e 

religiosa, a ética religiosa junto com o desenvolvimento econômico e o carisma 

remunerado; enquanto na perspectiva simmeliana, nos detivemos na sociabilidade, nos 

valores e na circulação do dinheiro. Weber, ao destacar que o econômico não é 

independente da cultura na qual se insere, inaugurou uma série de interpretações que 

associam comportamento ético a práticas econômicas. E mesmo que não tenha tratado 

especificamente sobre a circulação do dinheiro nas sociedades modernas, serviu-nos de 

referência para analisar a influência dos valores religiosos na orientação da ação dos 

agentes. 

Simmel, por sua vez, percebe mais facilmente o papel que possui o dinheiro ao 

associar a modernidade à monetarização das relações. Estando presente nas relações 

sociais, o dinheiro permite a individualização e mesmo a liberação dos laços sociais. 

Daí a definição de forma pura de socialização, que quer dizer, a forma pela qual se pode 

participar do jogo social, sociabilizando necessidades, desejos individuais através de 

formas sociais. O que pretendemos ressaltar, portanto, é que não há neutralidade na 
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circulação do dinheiro em Simmel, tampouco dissociação entre ethos e economia em 

Weber. Esta perspectiva nos permitiu evidenciar como a circulação do dinheiro nos EES 

está associada aos valores que fundamentam a forma de produzir e comercializar de 

agricultores, catadores de material reciclável e pequenos artesãos locais. Além de 

inventariar o perfil econômico dos EES sob a forma de indicadores e percentuais de 

atividade produtiva - renda, excedente - analisar a circulação do dinheiro trouxe mais 

que uma comparação entre o perfil dos EES da amostra no Nordeste com dados de 

descrição de perfil dos empreendimentos a nível nacional; permitiu evidenciar as 

relações dos indivíduos entre si e destes com a racionalidade utilitária. 

Por outro lado, outros aspectos podem continuar a ser explorados em pesquisas 

posteriores e que não foram contemplados nesta análise. Se a correlação entre valor e 

dinheiro nos EES acompanhados pela Rede teve indícios fortes, outra possibilidade 

poderia se constituir em uma análise comparativa entre empreendimentos 

acompanhados por diferentes entidades, de identidade religiosa e identidade laica, por 

exemplo. Reconhecemos que a impossibilidade de empreender um estudo comparativo 

deixou de lado um conjunto de inferências sobre as causas que mostram 

correspondência entre valor e dinheiro em um conjunto de empreendimentos e a 

ausência dessa mesma correspondência em outros.  

Outra possibilidade investigativa é a análise da circulação do dinheiro no interior 

das entidades e ONG´s. Possivelmente, identificar os doadores, as fontes de 

financiamento e o caminho que percorre o dinheiro até o beneficiário final, permitiria 

confrontar o discurso valorativo oficial com os resultados das ações planejadas. Embora 

a delimitação do nosso objeto estivesse centrada nos destinatários da ação, e nos 

sentidos que conferiam esses sujeitos à relação dinheiro/valor, acreditamos que 

pesquisas que aprofundem os aspectos que sugerimos completariam as análises até aqui 

empreendidas.  

Posteriormente, no segundo capítulo, nosso objetivo foi analisar a ação social da 

Rede Caritas nos EES a partir de questões que comprovassem, ou não, a relação 

dinheiro e valor em práticas econômicas locais, e verificar as possíveis alternativas que 

os EES construiram aos valores do lucro, do interesse e da utilidade. Ao longo do 

capítulo descrevemos e identificamos os valores da Rede, cuja identidade é religiosa, e 

sua presença nas ações dos EES. As tabelas e percentuais retirados da amostra 

evidenciam em que medida, o universo valorativo da religião, solidariedade, justiça e 
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fraternidade, são capazes de orientar práticas econômicas distintas da busca exclusiva 

pelo dinheiro.   

O elemento religioso nas práticas dos sujeitos, agentes caritas e 

empreendimentos, trouxe a relação de que a religião não é algo que pertence apenas ao 

foro íntimo, privado dos indivíduos, nem se expressa exclusivamente pelo 

pertencimento institucional. Os valores religiosos podem estar presentes nas ações 

sociais de inserção econômica colocando-se enquanto conteúdo das práticas 

econômicas, contrapondo valores e práticas baseados na exclusividade do interesse 

individual. Os valores religiosos presentes na Rede que a distinguem das demais 

entidades traduzem-se em ações de acompanhamento, programas e projetos sociais, 

orientados, a priori, pela concepção de solidariedade e bem comum. Esses valores 

disputam espaço com outros relacionados ao mercado - individualismo, competição, 

interesse, lucro - na ação social dos sujeitos.  

Ao longo das análises no segundo capítulo, utilizamos o referencial teórico para 

entender o econômico de forma ampla, como monetarização das práticas sociais, 

avaliação de custos e benefícios, comercialização que fazem do dinheiro uma referência 

de valor; enquanto que por religioso, interpretamos o sentido de transcendência e a 

tradição religiosa que fundamentam a atividade religiosa dos agentes analisados. Ao 

confrontar os dois universos, o econômico e o religioso, evidenciaram-se as 

ambivalências do valor econômico e do valor religioso. Ambivalências quanto à 

natureza, às finalidades, à racionalidade dessas duas espécies de valores, confrontando 

no cotidiano dos EES a circulação do dinheiro e os princípios valorativos. 

O conjunto dos dados da amostra e das entrevistas demonstrou que as práticas 

dos empreendimentos não se encontram no setor não monetário (circuito da dádiva), 

nem tampouco no setor não lucrativo (ONG´s). Eles se encontram no setor mercantil, 

envolvidos em relação de compra, venda, produção e excedente. E neste último aspecto, 

a característica do setor mercantil é a busca pelo lucro, para efeitos de investimento, 

expansão e sustentabilidade de qualquer atividade econômica. A diferença dos EES para 

qualquer outro empreendimento é que mesmo estando no mercado, não se submetem à 

busca do máximo lucro ou deixam que a necessidade desse oriente e motive as ações 

dos agentes.  

Praticar o preço justo, democratizar o crédito, redistribuir igualitariamente o 

excedente, são os princípios implementados na prática que fazem da ética e dos valores 

o centro da atividade econômica. Ao inverter a ordem de prioridades na atividade de 
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mercado, quer dizer, ao priorizar a preservação do meio ambiente, a qualidade do 

trabalho realizado ao invés da alta lucratividade, tem-se um empreendimento de práticas 

reconhecidas como solidárias. Este é o aspecto novo aliado à autogestão (ausência da 

relação patrão-empregado) que fez confrontar a racionalidade econômica baseada no 

capital à racionalidade econômica baseada na solidariedade nos empreendimentos. 

Essas constatações inferidas dos dados da amostra, introduzem no terceiro capítulo de 

forma resumida, as interpretações atuais da ES a partir de um conjunto de autores 

referenciais tais como Singer (2002), Gaiger (2006), Laville (2004), Novaes (2010) no 

cotidiano da Rede e dos EES.  

O que aproxima os autores é o núcleo comum que caracteriza os EES enquanto 

organizações democráticas, de autogestão, onde os indivíduos trabalham de forma 

coletiva, associada, dominam os meios de produção e decidem juntos sobre o resultado 

do trabalho. Analisar a relação entre valores e práticas econômicas nas ações sociais 

acompanhadas pela Rede Caritas em empreendimentos organizados sob a lógica da ES 

foi nosso interesse específico ao descrever as práticas econômicas de diferentes EES no 

NE 2. 

Esta articulação entre valores e práticas econômicas não é nova para a 

sociologia, e desde os clássicos Weber (1971), Simmel (1987) até os contemporâneos 

Caillé (1994), Godbout (1998), Laville (2004) desperta intensos debates. Os valores 

estão ligados à ética, aos conteúdos de sociabilidade, ao Dom como elementos que 

atuam na lógica da ação social e produzem práticas sociais e econômicas. As práticas 

inspiradas em valores e ligadas ao econômico podem ou não fortalecer/gerar o sistema 

capitalista, absolutizar o dinheiro como finalidade última, produzir laços sociais 

baseados no Dom ou ainda, criar uma nova economia fundada na solidariedade 

(SINGER, 2002b).  

O modelo destas novas práticas sociais e econômicas se encontra nas alternativas 

geradas pelo Movimento de ES que envolve desempregados e subempregados em 

grupos informais, associações e cooperativas de autogestão. Estes empreendimentos se 

referem à produção, ao consumo, ao crédito em uma perspectiva de solidariedade 

recíproca. O programa de ES na Rede inicia a partir das experiências realizadas nos 

Projetos Alternativos Comunitários (PAC´s) e das campanhas de ajuda ao combate à 

seca na região do semiárido. É da reflexão sobre o desenvolvimento dos PAC´s que se 

elaboram projetos de apoio à ES, cuja ideia é ser alternativa ao modelo econômico 
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capitalista, baseado no desenvolvimento sustentável, na produção comunitária e na 

autogestão. 

 Os EES organizados ao redor desta proposta possuem um perfil na amostra que 

analisamos: são agricultores sem acesso a linhas de financiamento em propriedades de 

pequeno porte do agreste e semiárido nordestinos, beneficiários dos programas Bolsa 

família e Bolsa escola, além de catadores de material reciclável, desempregados, 

mulheres ou famílias desassistidas. Esta aliás, é uma característica importante da 

Caritas no Nordeste. A de prestar apoio aos segmentos mais excluídos da sociedade: 

catadores de material reciclável, pequenos agricultores e artesãos locais.  

Ao ressaltar esta especificidade dos sujeitos que compõem a análise, os 

distinguimos de outros indivíduos que trabalham em empresas recuperadas, que 

dominam os processos industriais, ou dos jovens que atuam de forma cooperada no 

segmento da informática, ou desempregados que perderam postos de trabalho. Todos se 

propõem a organizar suas práticas ao redor da ES. No entanto, aqueles que analisamos 

são excluídos. São os denominados «sem»: sem teto, sem moradia, sem qualificação 

profissional, sem reconhecimento, sem emprego formal.  

Os valores que fundamentaram as ações sociais da Rede em favor desses grupos 

de excluídos e que revelaram na prática cotidiana suas ambiguidades foram o da 

solidariedade e o do bem comum, presentes no discurso teológico pastoral. Assim, 

alternamos e confrontamos a relação dinheiro-valor e os valores que circulam nas 

relações: ora na Rede, ora nos EES. Este recurso metodológico permitiu avaliar a 

incidência do religioso nas ações econômicas de ambos os sujeitos, agentes caritas e 

EES. No entanto, reconhecemos que aprofundar a relação dinheiro-valor em apenas um 

dos grupos e compará-los, a um empreendimento ou entidade diversos, poderia 

demarcar similitudes e diferenças nas práticas de empreendimentos de orientação 

religiosa entre aqueles que não possuem a mesma identidade.    

Optar por analisar de forma alternada agentes caritas e EES,  permitiu perceber 

conteúdos éticos e religiosos presentes no discurso da Rede e na prática dos EES. Foi 

possível também avaliar articulações entre valores, práticas econômicas e formas de 

sociabilidades e ambiguidades que diferenciam (ao longo da ação), a lógica racional 

utilitária, valores baseados na exclusividade do interesse e a racionalidade baseada em 

valores. Contra a exclusividade da lógica do interesse utilitário presente nas ações e a 

hegemonia da racionalidade econômica na vida social também se encontram, além da 

ES, outros atores coletivos pouco destacados nesta tese: marchas e passeatas em favor 
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dos excluídos, Fóruns Sociais e Populares, Movimentos e Redes de associações de 

combate à exclusão.  

Assumimos a perspectiva de abordar a relação dinheiro e valor apenas em uma 

Rede, e não na totalidade dos atores citados, por constatar que as iniciativas e a 

condução de políticas sociais por Organizações não governamentais, associações, 

igrejas e entidades como a Caritas nas ações voltadas ao combate à exclusão social a 

partir dos anos 90 cresceram significativamente. Esse crescimento deu-se a partir das 

crises que afetaram o mundo do trabalho, crise de financiamento do Estado de bem-estar 

social na Europa, adoção de políticas econômicas geradoras de desemprego, pobreza, 

exclusão social. Nesse período falou-se mais intensamente em ES como alternativa às 

crises que afetaram o mundo do trabalho. 

Justificamos a relevância dessa abordagem ao constatar ainda que os estudos 

empíricos sobre as práticas sociais de reinserção econômica de grupos e categorias 

sociais em situação de exclusão social em contextos locais, que descrevessem sua 

origem, características, valores, fatores materiais de funcionamento e sociabilidades, 

ainda eram insuficientes e possuíam possibilidades de novas análises e interpretações134. 

Foi nesta possibilidade de contribuir com novas análises que partissem da realidade e 

dos sujeitos locais, que verificamos a possibilidade da relação dinheiro e valor em EES 

acompanhados pela Rede Caritas no NE 2. Não se tratou de analisar a trajetória da ES 

no Nordeste, tampouco de discutir aspectos de sua conceituação, mas buscar perceber 

como os valores do universo religioso, que fazem parte do discurso teológico pastoral 

da Rede, aparecem e consolidam práticas econômicas em grupos economicamente 

excluídos: catadores de material reciclável, pequenos agricultores e artesãos 

organizados em grupos informais e associações da ES, denominados de 

empreendimentos.      

A busca pelo lucro - remuneração do capital - é a essência do capitalismo. 

Constitui o ethos segundo o qual tudo gravita em torno dele. A ética e os valores não 

são elementos que se associem ao caráter substantivo da economia. Nesse aspecto, um 

empreendimento é diferente de uma empresa capitalista. E a lógica do lucro que 

organiza o capital não é a mesma lógica que organiza a solidariedade. A oposição entre 

os interesses do capital, valores éticos e religiosos da Rede e princípios da ES é 

                                                 
134Autores como Gaiger (2006), Lima (2004), Burity (1999) confirmam as insuficiências e as 
possibilidades.  
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portanto, clara. Não é suficiente os indivíduos estarem reunidos em uma associação ou 

grupo informal, se a condição da autogestão e da solidariedade não leva a uma mudança 

de valores, onde o bem-estar comum se sobreponha ao mercado, o consumismo ao 

suficiente, a acumulação à redistribuição, as finalidades da economia às finalidades 

sociais.  

A autonomia da esfera econômica das esferas social e política evidenciou duas 

crises de desenvolvimento entre os segmentos excluídos no Nordeste: a de que ele não é 

para todos e a de que não é sustentável. Ao tornar meios fins, isto é, ao tornar a busca 

pelo máximo lucro, máxima acumulação finalidade, o econômico e o interesse utilitário 

tornaram-se o paradigma para a sociedade. Inverter essa relação meios-fins é propor 

ensaios de um outro paradigma para a sociedade onde a ética orienta as atividades 

econômica e social. Os EES analisados nesta tese dão indícios de enfrentar no cotidiano 

a inversão sugerida e na relação com o dinheiro, associar à atividade produtiva os 

valores.  

 Não se trata de uma economia pobre realizada por pobres, mas de um estilo de 

vida reestruturado sobre a solidariedade, a autogestão, o desenvolvimento sustentável 

que implica daqueles que aderem a ele, criatividade para reorganizar a vida, 

subordinando o dinheiro ao valor. Evidente que a expressão da relação dinheiro-valor 

nos EES não constitui a realização de uma vida comunitária homogênea, feliz, sem 

contradições. Inferir das análises que fizemos esse cenário é tornar aquilo que se 

apresenta como uma proposta, um sonho.  

As desigualdades, o desemprego, a pobreza que marca múltiplas ausências - de 

dinheiro, de reconhecimento, de profissionalização - não tornam simples o cotidiano dos 

EES. Antes, convivem nos mesmos indivíduos e nas mesmas práticas econômicas, as 

dificuldades de sobrevivência pessoal, familiar, coletiva impostas pela sociedade de 

mercado que não inclui a todos, especialmente aqueles que já se encontram em faixas de 

exclusão social e econômica. O que se pode inferir das análises realizadas, do campo 

empírico delimitado e que dão sustentação ao argumento desta tese é que existem 

potencialidades nas alternativas produtivas contemporâneas que promovem, não sem 

dificuldades, a construção de outra racionalidade, em que o econômico não é parâmetro 

para todas as esferas da vida social; em que não há necessária coincidência entre fins 

mercadológicos e fins sociais; onde valores circulam associados à circulação do 

dinheiro, em uma tentativa permanente de subordinação do segundo aos primeiros. 
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 O que fundamentou esse argumento de tese foi a evidência de que aqueles EES 

que optaram por um jeito de produzir coletivo, sustentável, solidário não apresentaram 

em suas ações elementos de que o móvel da ganância utilitária motivava de forma 

exclusiva a racionalidade dos agentes. A visibilidade da evidência empírica de que 

tratamos, constatou-se na relação dinheiro-valor. Ainda que o excedente produtivo fosse 

baixo e as retiradas mensais em dinheiro insuficiente para sobrevivência digna, não se 

deixou de reconhecer os valores somados à produção que se revelaram tão significativos 

quanto o dinheiro em si. Para todos aqueles indivíduos que declararam buscar no EES 

apenas renda, a atividade que realizam embora coletiva, com características de 

autogestão, esteve distante da proposta da ES que não engloba apenas uma maneira de 

produzir, mas de viver, conviver, valorar. 

Os dados e entrevistas coletados demonstraram que no interior desses EES pode 

haver desigualdade, injustiça, exploração. Nossa tese é de que ao contrário do que 

define a racionalidade utilitária instrumental sobre a relação motivação-dinheiro-valor, 

não há exclusividade do interesse ou desinteresse na ação. Ambos coexistem nos 

indivíduos e nos EES. No entanto, o que demonstramos é que a experiência coletiva que 

influencia a experiência individual, permite estabelecer um ideal para a ação em que a 

racionalidade é pautada por valores. 

A economia observada in loco não se apresentou enquanto finalidade mas meio 

para qualidade de vida e diminuição das desigualdades. Em Weber a racionalização e o 

desencantamento do mundo fundamentam um ethos que é o espírito do capitalismo. 

Espírito produtivista, consumista, utilitário, que sedimentou a sociedade moderna. Os 

valores da Rede Caritas e os princípios da ES também possuem um ethos baseado na 

preservação da natureza, de uma sociedade justa, valorização das comunidades 

quilombolas, indígenas, ribeirinhas, incentivo à agroecologia e que se propõem a 

romper com o espírito do capitalismo. Não é apenas uma estratégia de inserção 

econômica de categorias sociais identificadas nas faixas de exclusão, mas uma proposta 

de sociedade, de política e economia onde a emancipação volta a compor a agenda 

propositiva daqueles para quem ela ainda representa um valor.  

A ética associada à economia ao longo de toda a tese foi referenciada como 

conjunto de valores, princípios que regem a ação humana. Deixamos subentendido na 

abordagem valorativa que ela possui caráter universal e sua legitimidade acontece à 

medida que se desvencilha de grupos, classes e se projeta de forma racional e 

progressiva a processos civilizatórios. A economia clássica do século XIX surge 
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fundada na ideia de que o ser humano é livre e consciente das leis que organizam sua 

existência. Esse indivíduo é igual aos demais, racional e livre para buscar meios 

adequados que atinjam seus fins. Um indivíduo portanto, pragmático, utilitário, 

eficiente (SALMON e CATTANI, 2009). Evidentemente, essas concepções de 

indivíduo e consequentemente de mercado, não levam em conta as desigualdades e as 

contradições do cotidiano real dos trabalhadores.  A propriedade privada dos meios de 

produção impossibilita a igualdade de condições; a acumulação aumenta desigualdades 

e o capitalismo não cria as melhores condições e oportunidades para os excluídos.  

Argumentamos que a racionalidade do capital contraposta às ações dos EES 

funciona gerando exclusividades, privilégios, hierarquias, exclusões e essa é sua ética 

econômica, a maximização do lucro. Seu oposto é a racionalidade baseada na 

solidariedade cujo princípio de democratização expressa-se em ações de ajuda mútua e 

reivindicações coletivas. O que procuramos destacar dando visibilidade às oposições 

tratadas, é a associação existente entre valor e circulação do dinheiro. 

Sugerimos na descrição das práticas econômicas do campo empírico que a 

avaliação de um EES não é a mesma de uma empresa capitalista porque não possui o 

mesmo funcionamento interno nem a mesma legitimidade externa. Enquanto uma 

empresa é avaliada pelo lucro que produz, um EES pode ser avaliado pelos níveis de 

democracia interna e qualidade de vida proporcionada aos seus membros. O 

desenvolvimento local, a preservação ambiental, a humanização das relações de 

trabalho, a valorização do trabalho, o direito dos trabalhadores, trazidos ao longo do 

segundo e terceiro capítulos, são aspectos essenciais que destacamos ao analisar os EES.  

Por outro lado, nas ações de acompanhamento da Rede, é necessário sinergia 

entre formação e assessoramento e cotidiano dos EES. A educação, associada às 

experiências alternativas de trabalho, demanda um lastro de consciência crítica e 

convencimento de que uma outra forma de viver e relacionar é possível e que vai além 

das técnicas de produção e de comercialização. A aprendizagem da vida coletiva, dos 

deveres do Estado, do uso da palavra para mobilizar, organizar, propor, denunciar os 

problemas do cotidiano, podem se constituir enquanto ganhos esperados da ação 

econômica. O objetivo na relação da entidade com os EES, e destes com a produção não 

deveria ser a exclusividade do lucro, mas o bem comum. 

A esse respeito, os resultados ligados à consciência da preservação ambiental, à 

sustentabilidade em agricultores, catadores e artesãos, não foi tomada na amostra como 

algo marginal, efeito indesejado do processo produtivo ou objeto de intervenções de 
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recuperação a posteriori. Elas constituíram o centro da prática produtiva. Os conteúdos 

que circularam associados à circulação do dinheiro, solidariedade, preservação da 

natureza, agroecologia e bem comum conduziram a um processo de identificação 

necessário que pode manter no EES uns e levar à desistência outros. E se esta 

perspectiva não representa uma novidade nos estudos da ação social coletiva, o que 

sugerimos como novo foi trazer o cotidiano dos que estão em situação de desigualdade, 

a racionalidade que organiza internamente o interesse, a solidariedade em suas ações 

econômicas e a relação dinheiro e valor em seu interior, para o centro da análise.    

A vida tem que ser agradável, mas antes de tudo ela precisa ser possível como 

definiu Jimenez (2009). Não foram o Estado ou as entidades da sociedade civil que 

constituíram de forma privilegiada o campo de nossa amostra; prioritariamente, fizeram 

parte dela desempregados e excluídos socialmente, objetos de políticas de inserção 

econômica e plataformas políticas que prometem a diminuição quase absoluta da 

condição de miséria. A solidariedade organizativa tem sido o espaço onde pobres e 

desempregados refazem ou constroem suas vidas. E desde o início do cotidiano no EES, 

aprendem a confrontar suas prioridades em função da necessidade do dinheiro ou da 

exclusividade dele na produção e reprodução da vida.  

O outro do EES - outro agricultor, outro catador, outro artesão - não é um 

concorrente na atividade de produção e de sobrevivência. Ele é o igual; não apenas o 

igual no infortúnio, beneficiário de solidariedades múltiplas - do Estado, de entidades 

como a Caritas, de pessoas - mas o igual da parábola samaritana dos cristãos - igual na 

condição humana - aquele a quem se solidariza por não se sentir maior, melhor e 

diferente. Essa expressão de associação solidária é livre e exige engajamento pessoal de 

todos, excluídos ou incluídos; ou se acredita nela ou não.  

E ao acreditar, a continuidade dos laços sociais será organizada a partir dos 

valores que manterão em tensão a motivação utilitária centrada no dinheiro e a 

motivação da ação centrada nos valores. O inverso do conteúdo valorativo pautado na 

exclusividade utilitária, descaracteriza a solidariedade das práticas econômicas. Ela será 

apenas econômica e não solidária. E enquanto busca motivada pelo econômico, volta a 

valer a lógica da competição, da concorrência, da desigualdade. O outro - o outro 

catador, agricultor e artesão - não será meu igual na condição humana, mas o 

concorrente, o diferente, o menor, o desqualificável, o não rentável nos laços sociais.  

 O estabelecimento da solidariedade, enquanto valor destacado na ação dos 

agentes caritas e dos EES, supõe não esperar que a intenção seja calculada, interessada. 
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A expectativa da retribuição não é a garantia dela. Entidades e Estado, ao privilegiarem 

a ES como estratégia de inclusão econômica e social, fazem sua escolha por aqueles que 

se encontram fora de qualquer circuito de inclusão: familiar, social, econômico e 

profissional.  Ao fazerem essa escolha, cumprem o papel que se espera de entes 

públicos. Os indivíduos, ao participarem de estratégias de inclusão podem decidir fazê-

lo de forma individual através do microempreendorismo, na condição de autônomos, do 

mercado informal, do subemprego ou optar pela inserção através dos empreendimentos 

coletivos.  

Escolher participar do EES é fazer parte do processo que relaciona valores à 

economia na condução da ação. A economia real dos EES, não a economia de 

mercados, de investidores ou a desejada pelo Estado - a economia que analisamos in 

loco - e que fez parte do corpo argumentativo desta tese possui relação com formação e 

habilidade para a atividade produtiva, aprendizagem ao longo da vida, vicissitudes 

familiares, pessoais, oportunidades e relações de confiança, acesso a crédito ou a 

projetos de fomento a fundo perdido. 

É uma economia de pessoas e depende da qualidade dessas relações para 

empreender com eficácia. É uma prática econômica que se mescla à vida cotidiana, aos 

infortúnios, às amizades e as inimizades, à cooperação e a interesses individuais, a 

saídas e retornos de projetos, onde não há separação entre a vida dos indivíduos e sua 

reprodução. A origem da palavra economia é grega, oikos e nomos que significam casa 

e haveres. Remete, portanto, à noção conceitual de cuidado com a casa e seus haveres, 

seus pertences, permitindo deduzir uma regra de conduta essencialmente política, 

dirigida por princípios de cuidados. 

Cuidar da casa e  administrá-la, esse cuidado se revela em escolhas sobre a 

produção, distribuição, consumo, matéria prima e serviços. Se a casa comum é o 

planeta, a economia é responsável pelo cuidado do planeta; é solidariamente 

responsável pelo cuidado dele e dos que nele partilham um destino comum. Portanto, a 

economia não pode reduzir-se ao mercado, sob pena de negar a sua própria fundação, 

que, ou é economia política, ou não o é.  

 A associação entre valores éticos, religiosos e a circulação do dinheiro, entre 

economia e religião, nas sociedades capitalistas contemporâneas não pretendeu, ao 

longo da tese avaliar políticas compensatórias das desigualdades geradas pelo capital. A 

proposta foi analisar através das práticas econômicas e solidárias acompanhadas pela 
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Rede Caritas os conteúdos valorativos que permearam a ambição de superar o 

capitalismo, apresentando-se como uma alternativa melhor que ele. 

Tratar dos valores, da utopia emancipatória que preenche as práticas econômicas 

e solidárias não pretendeu argumentar no âmbito da ingenuidade, mas sugeriu a 

existência de uma racionalidade específica e distinta da racionalidade utilitária, porque 

baseada em pessoas e não no capital, que não reduz toda atividade econômica ao 

mercado, nem todo empreendedorismo às empresas, tampouco todo valor ao valor 

monetário.   
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ANEXO A - CALENDÁRIO ANUAL DE ATIVIDADES CARITAS NORDESTE 2 

 

ANEXO B – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CARITAS NORDESTE 2 
SEGUNDO SEMESTRE  

 

ANEXO C – PRIORIDADES E METAS PARA O PERIODO 2008-2011 

 

ANEXO D – PROGRAMAÇÃO DO III CONGRESSO E VI ASSEMBLEIA DA 
CARITAS REGINAL NE 2  

 

ANEXO E – PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO 
SEMESTRAL SETEMBRO 2011  

 

ANEXO F – PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE COMERCIO JUSTO E 
SOLIDÁRIO  

 

ANEXO G – PROJETO TRIENAL 2010-2013, AÇÕES EM REDE DE ECONOMIA 
POPULAR SOLIDÁRIA, AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL. CARITAS NE 2  

 

ANEXO H – BOLETIM INFORMATIVO REDE MEL, O CANDEEEIRO - 
PARAIBA  

 

ANEXO I – CAPA CARTILHA DE DIVULGAÇÃO SOBRE O BIODIGESTOR – 
CARITAS CARUARU-PE  

 

ANEXO J – TEXTO FINAL DA CARTILHA DE DIVULGAÇÃO DO 
BIODIGESTOR – CARITAS CARUARU  

 

ANEXO L – APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DE DIVULGAÇÃO DO 
BIODIGESTOR – CARITAS CARUARU- PE 

 

ANEXO M – FOTO DA CONSTRUÇÃO DO BIODIGESTOR – ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE TACAIMBO-PE, CARIATS CARUARU-PE.   
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